
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek: 981: 1: Zolang er mensen zijn op aarde
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 146c: Alles wat adem heeft, love de Here

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over Mozes en het volk Israël. Mozes gaat
vragen aan de farao of hij het volk Israël wil vrijlaten. De farao wil dit echter niet. God stuurt plagen af op het volk
van Egypte om ervoor te zorgen dat de farao het volk Israël toch laat vertrekken uit Egypte.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Hier droom ik van (Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8)
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar dan
wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. Hij legt de
dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou
kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen?
Volgende week is het thema: Jij hebt talent (Genesis 41: 9-57 en Genesis 42)
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren
van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De
hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers
gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.

Op woensdag 3 november wordt in alle groepen aandacht geschonken aan Dankdag.

_____________________________________________________
Kanjernieuws
We willen als Kanjerschool dit schooljaar de betrokkenheid van u als
ouder nog verder vergroten.  Kanjer is niet alleen voor op school, maar
het is ook fijn dat kinderen Kanjer thuis kunnen toepassen. Daarom
zullen we 4x per jaar een Kanjer infoblad meegeven/ meesturen. Dit
blad hoort bij een les, die kort daarvoor gegeven is in de groep en thuis
kan men verder met het onderwerp. Ook staan er een aantal korte
opdrachten op. Deze zijn erg leuk om als gezin te doen ( dit is niet
verplicht). Op school zullen we in een volgende les wel kort terugkomen
op de thuisopdrachten.  We willen u op deze manier nog beter op de
hoogte houden van de Kanjermethode. Het eerste infoblad komt mee
rond het uitgaan van deze Bakenpraat, dus misschien heeft u al iets
gezien en anders volgt het vast snel.



_____________________________________________________

Week van de Mediawijsheid
Op Het Baken besteden we aandacht aan "De week van de Mediawijsheid", die loopt van vrijdag 5 t/m vrijdag 12
november 2021.
In alle groepen worden verschillende lessen gegeven met betrekking tot mediawijsheid. Hiervoor gebruiken we de
online methode Cubiss (van basisonderwijs.online). Het doel van de lessen is om de leerlingen op een speelse
manier te leren omgaan met media. Voor elke groep is een themaspecifieke mediawijsheid-les ontwikkeld, waarin
telkens dezelfde opzet is gehanteerd: doel, leerdoelen, onderdelen, duur, benodigdheden en
verwerkingsopdrachten.
De opbouw van de thema's is als volgt:

Groep 1: De Doos, Televisieprogramma’s en Prentenboeken
Groep 2: Wat is een pictogram?
Groep 3: Media gebruiken
Groep 4: Reclame
Groep 5: Is alles waar? (3 lessen)
Groep 6: Wie ben jij op Internet? (2 lessen)
Groep 7: Cyberpesten (2 lessen)
Groep 8: Omgaan met sociale media (2 lessen)

Buiten deze specifieke week besteden we uiteraard ook aandacht aan wijs omgaan met (sociale) media.
Bijvoorbeeld tijdens de Kanjerlessen, de LEV-training in groep 8 en spontane situaties.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met meester Johan Steketee
(johan.steketee@destroming.eu)

____________________________________________________

Schoenendoosactie
Het Baken doet mee aan de Schoenendoosactie!!
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestopt met de ondersteuning van Red een Kind. In plaats daarvan willen
we één keer per jaar een Goede Doelen Actie houden vanuit Het Baken. Voor het schooljaar 2021-2022 is
gekozen voor de Schoenendoosactie:

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet Het Baken
mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor
hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden
uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen
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de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer
Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.

Hoop en toekomst
De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in
vluchtelingenkamp hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar
school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich
gezien.

Impactvolle actie
Ook voor onze leerlingen zelf is de Schoenendoosactie belangrijk. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te
delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn
doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid
en naastenliefde.

Uw hulp is welkom
Bij deze Bakenpraat ontvangt u een digitale folder waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt,
en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos
nodig. We willen vragen of u die kunt betalen via de QR-code op de folder. Maar overmaken of het geld in een
envelop stoppen mag ook. Die mag dan mee terug naar school.

De actie loopt van maandag 15 november tot vrijdag 10 december. In de week voorafgaand 15 november
zullen wij deze informatie en de digitale folder nog een keer versturen.
De kinderen kunnen de doos inleveren bij de leerkracht van hun groep.

We hopen dat iedereen meedoet!

Met vriendelijke groeten,
Team Het Baken

Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie?
Kijk op schoenendoosactie.nl

____________________________________________________

Vrijwillige Ouderbijdrage
In de maand november zal de eerste incasso van de
vrijwillige ouderbijdrage plaatsvinden. We vinden het fijn
dat al vele ouders tijdens de afgelopen jaren gekozen
hebben voor de mogelijkheid van automatisch afschrijven.
Tijdens dit schooljaar proberen we het aantal ouders dat
de vrijwillige ouderbijdrage automatisch laat afschrijven
nog te verhogen. Dit scheelt ons heel wat werk.
Uiteraard blijft het mogelijk om de vrijwillige
ouderbijdrage zelf over te maken. Binnenkort zal er vanuit
de penningmeester van de OuderHulpGroep meer
informatie volgen om u aan te melden voor de
automatische incasso en volgt ook meer informatie over
het zelf overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage.



Stagiaires leraar basisonderwijs (pabo)
Sinds enkele weken lopen twee studenten van de Marnix academie, juf Eline van Oeffel en
juf Noa Bakker, stage op Het Baken. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Hallo! Ik ben Eline van Oeffel, ik ben 18 jaar oud en kom uit Gorinchem. Ik loop tot en met
het einde van dit schooljaar stage op Het Baken! Ik zit op dit moment in het eerste jaar
van de opleiding pabo op de Marnix Academie. Ik loop ondertussen al een paar weken
(één dag per week, op de donderdag) stage in groep 3b, en ik heb het erg naar mijn zin!!

Ik ben Noa Bakker, 18 jaar en ik kom uit Sleeuwijk. Ik zit nu in mijn eerste
jaar op de pabo op de Marnix Academie in Utrecht. Ik vind het leuk om
op het Baken in groep 7 stage te mogen lopen. In mijn vrije tijd zing ik
graag met mijn zus en nicht en doe ik leuke dingen met mijn
vriendinnengroep. Ik heb het erg naar mijn zin op het Baken. De groep 7
van meester Ronald en meester Kees is een groep met gezellige kinderen
en ik voel mij erg welkom in deze groep! Ik ga hier vast veel ervaring
opdoen en veel leren

Middenbouw en bovenbouw:
Fietscontrole groepen 5 - 8
Vorige week is voor de groepen 5-8 de fietsverlichtingscontrole op school gehouden. In totaal hadden 170
kinderen hun fiets bij zich, welke we allemaal hebben gecontroleerd op: werking verlichting, aanwezigheid
reflectie, degelijkheid trappers, werking remmen, geluidsproducerende bel, dichte en vastzittende handvatten.
Na de controle zijn de controle kaartjes bekeken en geteld en zijn we op de volgende verdeling uitgekomen:

controlepunten percentages

1. fietsen waar alle controlepunten goedgekeurd zijn 69%

2. fietsen waar niet alle controlepunten in orde waren, maar waar de
verlichting wel in goede staat was

20,5%

3. fietsen waar de verlichting afgekeurd is 10,5%



In totaal was de fietsverlichting van 89,5 % van de aangeboden fietsen (no. 1 en no. 2 samen) in orde;
fijn dat de verlichting van zoveel fietsen (152) oké is. De kinderen hebben hun controlekaartje mee naar
huis gekregen. U kunt dan thuis zien of de fiets van uw kind helemaal verkeersveilig is, of dat er
misschien nog een kleine handeling verricht moet worden om uw kind echt veilig op de fiets
het verkeer in te kunnen laten gaan.

Data:
*Donderdag 04-11: Inloop groep 1 t/m 8 (na schooltijd vanaf 15.15 uur)
*05-11 t/m 12-11: Week van de Mediawijsheid
*Maandag 08-11: Bezoek Romein aan groepen 6
*Dinsdag 09-11: Lootjes trekken groep 5-8
*Woensdag 10-11: Bezoek Bakkerijmuseum groep 5a
*Maandag 15-11: Volleybalclinic groepen 5 en 7
*Woensdag 17-11: Dode hoekles groepen 8
*Woensdag 17-11: Bezoek Bakkerijmuseum groep 5b
*Woensdag 17-11: Nieuwe Bakenpraat

Welkom op school:
Naomi Bor en Luc Visser in groep 1a

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!


