
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek: 476: 1: Nu zijt wellekome
Na de Kerstvakantie: Nieuwe LiedBoek: 484: Go, tell it on the mountain

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over het Kerstfeest. Maria hoort van de engel
Gabriël dat zij de moeder mag worden van de Zoon van God. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem,
omdat er verder geen plaats was voor Hem. De herders brengen een bezoek aan de pasgeboren Jezus.
Volgende week worden er Bijbelverhalen verteld over

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Luister eens! (Lucas 1: 5-56)
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet
zullen een kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een
bijzondere boodschap van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de
mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen.

_____________________________________________________

Kerstgroet
De Kerstvakantie begint onverwacht eerder voor de kinderen van Het Baken. Daarom geven we de kinderen en u
nu alvast een HOOPvolle Kerstboodschap mee.

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.



Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

(tekst: Sela)

Het hele team van CBS Het Baken wenst alle kinderen en hun ouders:

Een gezegend en HOOPvol Kerstfeest toe!
Ook wensen we de kinderen een fijne Kerstvakantie toe!

_____________________________________________________

Opbrengst schoenendoosactie
Vul een schoenendoos,geef een schat. Deel van wat je hebt.
Er zijn 137 schoenendozen weggebracht naar Gain in Sleeuwijk.
Prachtig hoe we met elkaar een lach kunnen toveren op de gezichten
van kinderen die leven onder moeilijke omstandigheden.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het vullen van de dozen.

_____________________________________________________

Werkgroep Andere Schooltijden
Vanuit de Werkgroep Onderzoek tot mogelijk andere schooltijden willen we u laten weten dat we inmiddels 2 keer
vergaderd hebben samen met de werkgroepleden van CBS De Morgenster uit Sleeuwijk. In het najaar hebben de
informatieavonden voor teamleden en ouders plaatsgevonden. De presentatie van de avonden vindt u als bijlage
bij deze Bakenpraat. De stap waar we nu mee bezig zijn is het in kaart brengen van de voordelen en nadelen van
3 modellen: ons huidige lesmodel, het vijf gelijke dagen model en het model van een continurooster. Als deze voor-
en nadelen zijn uitgewerkt zullen we weer terugkomen bij u als ouders.

_____________________________________________________



Bedankt!
In de hoop dat we niemand vergeten willen we vanuit Het Baken graag een aantal mensen bedanken:

Benny Vogel en Magda & Kees Vos: We hebben een aantal
jaren spullen bij hen mogen opslaan.

Aleida den Hollander: De afgelopen periode heeft zij meerdere
malen met een busje gereden om spullen naar de stort te
vervoeren of naar de opslag te brengen.

Het Sintfeest was dit jaar wederom een succes en erg goed
georganiseerd door onze OuderHulpGroep. We willen onze
trouwe dames van de OuderHulpGroep hartelijk danken voor
deze geweldige organisatie! Een aantal bedrijven heeft ons
geholpen qua sponsoring voor het Sintfeest. Dank aan:
*Yep for Kidz voor het sponsoren van geluid/muziek.
*De Graaf Logistics Oosterhout voor het sponsoren van de
trailer waarin het feest heeft plaatsgevonden en
*Van Hulten voor het sponsoren van de heaters/verwarming.

Allen: HARTELIJK DANK!!!!

Zwangerschapsverlof
Juf Sietske Zoutewelle, juf Eline Bouman en juf Marlinda Schaap gaan met ingang van de Kerstvakantie met
zwangerschapsverlof. (Juf Marlinda zal in de week na de Kerstvakantie nog de adviesgesprekken richting
Voortgezet Onderwijs voeren.)
We wensen de drie juffen een goed verlof toe en wachten in spanning het babynieuws af!

____________________________________________________



Even voorstellen
Op 1 december is onze nieuwe onderwijsassistent Jeanine de Heer bij ons op school begonnen. Hieronder stelt zij
zich aan u voor:

Ik wil mij graag voorstellen aan jullie!
Ik ben Jeanine de Heer en woon in Werkendam. Ik heb 3
kinderen. Marloes van 17 en zij zit in het laatste jaar van
de Havo. Daan is 13 en zit op het Gilde. En Maud is 11 en
zit op het Baken in groep 7.
In mijn vrije tijd ben ik graag met Maud aan het bakken of
heerlijk buiten aan het wandelen. Ook duik ik graag in het
Grevelingenmeer of Oosterschelde.
Voor velen zal ik geen onbekende zijn. Heb verschillende
jaren bij kinderopvang BuitenSpel gewerkt en bij de
gymvereniging O.K.K. les gegeven.
Ik heb er enorm veel zin in en kijk uit naar een fijne
samenwerking.

Data:
*Vrijdag 17 december: Kerstviering groep 3-8
*18 december tot en met 9 januari: Kerstvakantie
*Luizencontrole gaat NIET door.
*Maandag 10 januari: Start van onze vijfde kleutergroep: groep 1c
*10 tot en met 14 januari: Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs
*Woensdag 19 januari: Nieuwe Bakenpraat
*Dinsdag 25 januari: Open Dag

Ga met je gezin op kerstwandeling!
Het is bijna kerst. Dit jaar wel wat anders dan andere jaren. Geen grote
familiefeestjes, geen stampvolle kerkdiensten en geen herdertjestocht.
Daarom hebben wij iets anders bedacht! Doe met je ouders, opa en oma, broer
of zusje een kerstspeurtocht rond de Biesboschkerk. Maak je BINGO-kaart vol,
door alle ‘kerstfiguren’ en voorwerpen op te speuren. Spannend én gezellig op
Kerstavond, vrijdag 24 december.
We beginnen op de parkeerplaats vóór Het Baken. Je mag starten tussen 5 uur
en half 7. (17.00 uur – 18.30 uur)  Na afloop is er nog wat lekkers. Kom je ook?

Wij, van de herdertjestochtcommissie rekenen op jullie!


