
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek: 433: 1: U maakt ons één, U bracht ons tezamen
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 440: 1: Ga stillen in den lande

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over David. David is een herdersjongen en
verslaat met hulp van God de reus Goliath. God kiest David uit als nieuwe koning van Israël. De huidige koning,
koning Saul, is hier boos om en wil David doden.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Kom maar (Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17)
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen
elkaar. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren
zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen
zorgt.
Volgende week is het thema: Dit is je kans! (Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4)
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen.
Dat wil Boaz, maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden,
kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David.

_____________________________________________________

Advent
De vier weken voorafgaand het Kerstfeest noemen we Advent. Deze weken staan in het teken van de
verwachting van de geboorte van de Here Jezus. In deze vier weken werken wij met de kinderen van Het Baken
naar het Kerstfeest toe. We geven onze kinderen de boodschap van HOOP en Verwachting mee. Om Advent
zichtbaar te maken in school worden adventskaarsen aangestoken in de groepen; per week komt er een kaarsje
bij.
Het thema van Advent in groep 3-8 is: ‘Welkom in Bethlehem’. De stad Bethlehem staat centraal in deze
adventstijd. Het is een stad vol verhalen. In de eerste twee weken horen we over Ruth en Noömi, die in Betlehem
een nieuwe toekomst vinden. Daarna lezen we de verhalen van Zacharias en Elisabet, en van Maria die een
bijzonder bericht krijgt. In Betlehem wordt Jezus geboren: een koningskind in een stal.



Kerstviering
De Kerstvieringen zullen dit jaar gehouden worden op donderdag 23 december. De vieringen vinden plaats in de
eigen groepen zonder ouders. We gaan intern nog bespreken of deze vieringen in de middag plaatsvinden of
‘s avonds. U ontvangt hierover nog informatie van ons.

_____________________________________________________

Sint
Op vrijdag 3 december is het echt zover: Sint zal Het Baken dan weer een bezoek
brengen. Dit jaar zal dit wederom op aangepaste wijze (op Corona veilige wijze)
buiten gaan plaatsvinden. De groepen 1 t/m 4 zullen Sint en de
pieten buiten ontmoeten. In de groepen 5 t/m 8 wordt Sint gevierd middels surprises.
We willen er met elkaar weer een leuk feest van maken.
Aan de ouders van groep 1-4 willen we vragen om qua kledingkeuze rekening te
houden met de weersverwachting van komende vrijdag. De kinderen bezoeken Sint
namelijk buiten. Wanneer het erg regenachtig weer is, lijkt het ons verstandig om de
kinderen warm aan te kleden, regenkleding aan te trekken en wellicht een paraplu
mee te geven.
Dit jaar is het helaas wederom niet mogelijk om als ouder de Sintviering buiten mee te beleven. I.v.m. de
Coronarichtlijnen willen we aan u vragen om niet bij school te blijven staan, maar na het wegbrengen van uw
zoon/dochter weer naar huis te gaan.
Alvast dank voor uw medewerking!

____________________________________________________

Op tijd op school komen
Het valt ons de laatste tijd op dat er behoorlijk wat kinderen op het laatste nippertje of
zelfs te laat op school komen. Om de lessen echt om 08.30 uur en 13.15 uur te kunnen
starten is het belangrijk om de volgende afspraak weer consequent op te volgen:
Wij willen graag om 8.30 uur en 13.15 uur met de lessen beginnen en om dit te realiseren
hanteren we het onderstaand stappenplan:
10 minuten voor aanvang van school gaat de eerste bel en gaan de schoolhekken open.
Vanaf dat moment is er toezicht op het plein aanwezig. I.v.m. aangescherpte
coronamaatregelen moeten de kinderen meteen al naar hun klaslokaal gaan. Vijf
minuten voor aanvang school luidt de tweede bel; Om op tijd te kunnen starten moeten
alle kinderen (groep 1-8) om 08.25 en 13.10 uur binnen de hekken van ons schoolplein aanwezig zijn.
Alvast dank voor uw medewerking!

____________________________________________________

Actie Schoenendoos
Denkt u nog aan het meegeven van de ingevulde schoenendozen? Dit kan tot en met vrijdag 3 december. Alvast
dank!

____________________________________________________

Inloopmoment
Wegens de aanscherpingen van de Coronarichtlijnen gaat het inloopmoment van groep 3 op 16 december NIET
door.



Nieuwe leerkrachten
Na de Kerstvakantie komen er 4 nieuwe leerkrachten werken in onze kleuterbouw. Hieronder stellen zij zich aan u
voor. Ook Juf Jolanda van der Pijl (groep 8b na de Kerstvakantie) stelt zich in hieronder aan u voor. We hopen bij
het verschijnen van de volgende Bakenpraat de vervanging in groep 6a rond te hebben en deze nieuwe
vervangers aan u voor te stellen.

Mijn naam is Hester van Rijswijk en ik woon in Nieuwendijk. Ik ben getrouwd met Jan
en samen hebben wij twee dochtertjes. Helena van 3 jaar en Kirsten is net 5
maanden. Na de kerstvakantie ga ik juf Sietske vervangen vanwege haar
zwangerschapsverlof op de maandag en vrijdag in groep 2c.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, lees ik een goed boek of maak ik met mijn gezin
mooie herinneringen. Ik heb de laatste jaren op diverse scholen in de kleutergroepen
mogen werken. Dat is ook waar mijn hart ligt! Ik kijk uit om nu weer aan de slag te
gaan na mijn eigen verlofperiode, in een nieuw team en met de kinderen van groep 2c.

Ik ben Liesbeth de Heer, 41 jaar. Ik woon in Werkendam. Ik ben getrouwd met Arie en we
hebben drie kinderen. Jasmijn is 12 jaar, zij zit in de brugklas, Anneroos is 11 jaar en zit
hier op school in groep 8 en Bram is 7 jaar en zit in groep 5. Ik heb al regelmatig in
verschillende groepen ingevallen op Het Baken, dus ik zal voor velen van jullie geen
onbekende zijn. In januari ga ik 2,5 dag in groep 2 werken tijdens het
zwangerschapsverlof van juf Sietske. Ook na haar verlof blijf ik in deze groep. Op dit
moment werk ik nog een dag in de week in groep 4 op p.c.b. de Bron in Bruchem. Vlak
voor de kerstvakantie neem ik, na er ruim 20 jaar  gewerkt te hebben, afscheid van de
school daar. Ik heb er heel veel zin om na de kerstvakantie op Het Baken aan de slag te
gaan.

Even voorstellen! Mijn naam is Ankie de Peuter. Ik woon samen met mijn man
alweer enkele jaren in Dussen. Daarvoor hadden we een boerderij in Almkerk.
We hebben drie volwassen kinderen, schoonkinderen en een hele lieve
kleindochter. Ik heb vele jaren met veel plezier lesgegeven op d’Uylenborch in
Almkerk, daar geef ik dit jaar nog één morgen in de week RT in de onderbouw.
Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij ons in de kerk, in de buurtvereniging en ik
ben taalmaatje bij een Syrisch gezin met twee jonge kinderen. Ik geniet ervan om
kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en ze te zien groeien. Ik kijk ernaar uit
om na de kerstvakantie samen met Louise de instroomgroep te gaan draaien op
het Baken.

Mijn naam is Louise Buijense. Ik ben getrouwd met Maurice en samen hebben wij een
dochtertje genaamd Victoria van nu ruim 15 maanden. We wonen in
Hardinxveld-Giessendam. Vanaf januari ga ik 3 dagen per week in groep 1c werken.
Het is mooi om kinderen een goede start te mogen geven op de basisschool. Ik kijk er
naar uit om aan de slag te gaan binnen het team van het Baken. In mijn vrije tijd ben ik
graag creatief bezig en vind ik het heerlijk om met mijn man en dochtertje buiten te zijn.
Ik hoop u in januari te gaan ontmoeten en samen met u de kinderen een mooie start te
geven van hun schoolcarrière.



Ik wil mij graag even voorstellen in jullie Nieuwsbrief. Ik ben Jolanda van der Pijl
(48 jaar) en woon met mijn gezin in Almkerk.
Ik ben getrouwd met Erik en we hebben samen twee kinderen (Lieke en Niels).
In 1994 ben ik afgestudeerd aan de PABO en begonnen als leerkracht op de
Eben-Haëzer in Woudrichem. Ik heb daar 27 jaar lesgegeven aan verschillende
groepen van kleuters tot en met de bovenbouw.
Als inwoner van Almkerk ben ik erg betrokken en heb ik verschillende dingen
gedaan. Zo ben ik 8 jaar lang bestuurslid geweest van de basisschool
( ‘d Uylenborch) in ons dorp en ben ik daarna verder gegaan als secretaresse van de
sponsorcommissie van de korfbalclub ACKC. Ik vind het leuk om mijn steentje bij te
dragen aan activiteiten in het dorp.
In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur en maak ik graag een wandeling. Ook houd
ik van tuinieren en lezen. Ik kan me helemaal verliezen in een goed boek.
Na de Kerstvakantie ga ik bij jullie op ‘Het Baken’ beginnen in groep 8b samen met
juf Marlinda. Juf Marlinda en ik kennen elkaar al wat langer en zijn al eerder een duo
geweest in Woudrichem.
Ik heb er enorm veel zin in en kijk uit naar de samenwerking met juf Marlinda, de collega’s van ‘Het Baken’ en jullie
als ouders. Als ouders en leerkracht hebben we hetzelfde doel. We willen allemaal het beste voor de kinderen en
daar wil ik in goede samenwerking met u/jou als ouder/verzorger voor gaan.

Kleuterbouw: Spelletjesochtend
Op woensdag 15 december stond er een spelletjesochtend gepland voor de kleuters. Vanwege de aangescherpte
corona-maatregelen hebben we besloten om deze spelletjesochtend door te schuiven naar een later moment. We
zullen u nog laten weten wat de nieuwe datum wordt.

Data:
*Deze week: Voortgangsgesprekken groep 8 (online)
*Vrijdag 3 december: Sintfeest (groep 1 is in de ochtend ook op school)
*Vrijdag 3 december: Einde Actie Schoenendoos
*Woensdag 15 december: Kerstcrea in de groepen 5-8
*Woensdag 15 december: Nieuwe Bakenpraat
*Donderdag 23 december: Continurooster: alle leerlingen zijn dan om 13.30 uur uit. Dit is onder voorbehoud!! We
moeten nog een besluit nemen of de Kerstvieringen plaatsvinden in de avond of ‘s middags onder schooltijd!
*Donderdag 23 december: Kerstviering groep 1-8
*Vrijdag 24 december: Kerstvakantie start om 12.00 uur



Welkom op school:
Livia Hoogendoorn, Simon Schmol en Samuel van der Wiel in groep 1a

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Op verzoek van onze meester Theo:
Beste mensen,

Een dringend beroep doen wij op u.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Activo-Band. Dat is een muziekgroep van ongeveer
30 muzikanten uit de Gemeente Altena.
De bedoeling is dat je muzieknoten kan lezen en de muzikant aanwijst wat hij moet spelen.
Het zijn gekleurde muzieknoten.
De noten zijn op alfabet A.B.C.E enzovoort.
De liederen in onze muziekmap zijn Hollandse liederen & Christelijke liederen.
Regelmatig hebben ook een uitvoering in kerken of verzorgingshuizen in de regio van de
Gemeente Altena.
Net waar wij verwacht worden.
De repetitie is iedere zaterdag van kwart voor 3 tot 16.00 uur
Tussen door drinken wij koffie of thee, soms met wat lekkers erbij vanwege een verjaardag.
Het is erg gezellig. Met elkaar maken we er iets van in het dorpshuis in Andel, Buitenlaan 1.
Bij binnenkomst dragen we een mondkapje en als we op onze plaats zitten, mag het
mondkapje af.
De muzikanten worden gebracht met een taxibusje of gaan met de fietst.

Voor meer informatie en/of afspraken kunt u contact opnemen met:
Marion Verbeek – Kant, telefoonnr. 06-47036691


