
Lied van de week
Deze week: HemelHoog 388: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 531: Jezus die langs het water liep

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over de wonderen die de Here Jezus doet: Een
genezing op de Sabbat, Jezus die de storm stillegt en Jezus die een gestorven meisje weer laat leven.
Volgende week worden er Bijbelverhalen verteld over andere wonderen: Een voorbeeld hiervan is het
BIjbelverhaal over Jezus die met 5 broden en 2 vissen heel veel mensen te eten geeft.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Volg jij Jezus nog? (Marcus 3: 7-30)
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds
meer mensen die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren
heeft.
Volgende week is het thema: Zaai verhaal (Marcus 4: 1-34)
Jezus vertelt een zaaiverhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene
plek komt het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en
met mensen die er verschillend mee omgaan.

_____________________________________________________

Corona
Op dit moment zijn er heel wat kinderen van Het Baken die in quarantaine zitten of Corona hebben. Inmiddels
bent u van ons gewend dat de leerkrachten met u meedenken omtrent online onderwijs of materialen die mee
naar huis worden gegeven (kleuterbouw). U begrijpt dat dit een extra belasting is voor de leerkrachten, maar we
blijven dit voortzetten, omdat we het belangrijk vinden om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het
onderwijs.
Ook zijn er enkele teamleden die op dit moment Corona hebben.
We proberen u zo goed mogelijk te blijven informeren als er Corona binnen een groep speelt. Dit doen we via
Parro.
We zijn blij dat veel ouders zorgvuldig afwegen of hun kind wel/niet naar school komt
en dat er zorgvuldig richting leerkrachten en directie gecommuniceerd wordt.
We willen u vragen om samen met het onderwijsteam alles zo veilig mogelijk vorm te
geven en vragen u daarom om extra op de volgende zeer dringende adviezen te
letten:
*Kinderen uit groep 6-7-8 dragen tijdens het lopen in de gangen een mondkapje
*Kinderen uit groep 6-7-8 doen minstens 2 keer per week een zelftest
Alvast dank voor uw medewerking!



Overblijf
Graag wil ik u vragen om alleen uw kind naar de overblijf te sturen als het echt nodig is. Dit vraag ik u, omdat het
op dit moment erg druk is bij de overblijf en het soms niet eens in één lokaal past.
Daarnaast wil ik u vragen om uw begrip. De betaalverzoeken van de maand januari (10-01 t/m 28-01) komen er
weer aan, maar volgen iets later dan u van mij gewend bent.
hartelijke groeten van Jasper van ‘t Verlaat

_____________________________________________________

Nationale Voorleesdagen
Van 26 januari t/m 5 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Onze kleuterbouw doet daaraan mee.
Dit past helemaal binnen onze visie waarin we lezen en leesplezier heel belangrijk vinden. In deze weken komen
er diverse teamleden als gast voorlezen in de kleuterbouw. Daarnaast komt de nieuwe Werkendamse dokter
A. Mandel voorlezen in de kleuterbouw.

_____________________________________________________

Parkeren rondom school en bruggetje
Afgelopen week is het al via Parro gevraagd, maar hierbij nog een keertje:
-We vragen u (of andere mensen die kinderen naar Het Baken brengen/halen) NIET op de stoep te parkeren (ook
niet half op de stoep).
-Ook vragen we aan de ouders van de kleuters om de doorgang naar het bruggetje niet te blokkeren, maar een
stap opzij te zetten. Op deze manier kunnen andere kinderen/ouders veilig over het bruggetje naar huis.

Pasgeleden was het bruggetje erg glad. Enkele ouders en wijs als school
hebben daarna contact opgenomen met de gemeente Altena. Als reactie
hierop heeft de gemeente Altena een kliko vol met strooizout afgeleverd op
school en ze hebben beloofd om te kijken of de bedekking van het bruggetje
stroever gemaakt kan gaan worden. We zijn blij dat de gemeente zo snel
gereageerd heeft en zijn blij met de actieve ouders die de gemeente benaderd
hebben!



Aanmelden nieuwe leerlingen
Vorige week dinsdag hadden we een succesvolle Open Dag. Het was fijn om de hele dag door families op
afspraak te kunnen rondleiden. Deze rondleidingen hebben al geresulteerd in aanmeldingen van nieuwe kleuters
voor het schooljaar 2022-2023.
Echter…we trekken de conclusie dat er nog behoorlijk wat broertjes/zusjes van bestaande leerlingen zijn, die voor
juni 2023 4 jaar worden, en nog niet zijn aangemeld. Als dit binnen uw gezin het geval is, willen we u vragen om
tijdens de komende weken uw zoon/dochter aan te melden. Vanwege de voorbereidingen voor het komende
schooljaar zou het fijn zijn als dit voor 18 februari 2022 zou kunnen plaatsvinden.
Om het aanmelden wat gemakkelijker te maken, vindt u bij deze Bakenpraat als bijlage een aanmeldformulier.
Alvast dank voor uw medewerking!!

Geboortenieuws!

Juf Eline en juf Sietske zijn alletwee al bevallen van een zoon.

Op 25 januari is de zoon van juf Eline geboren. Zijn naam is Loek. Het gaat heel
goed met Loek en zijn mama.
We feliciteren juf Eline en haar man Pieter met de geboorte van Loek. We wensen
hen veel geluk en Gods zegen toe in hun leven met Loek.

Op 30 januari is de zoon van juf Sietske geboren. Zijn naam is Job.
Ook met Job en zijn mama gaat het goed. Ook juf Sietske en haar
man Leen feliciteren we met de geboorte van hun zoon. We
wensen hen ook veel geluk en Gods zegen toe in hun leven met
Loek.

Juf Marlinda heeft laten weten dat bij haar alles nog rustig is en dat het met haar en haar kindje goed gaat. We
wachten in spanning haar geboortenieuws af.



Data:
*Donderdagmiddag 3 februari: Werkmiddag HGW voor het team. Alle kinderen zijn tijdens deze middag vrij en
dus om 12.00 uur uit!
*Tot en met vrijdag 4 februari: Evaluatiegesprekken Leerplein
*Vrijdag 4 februari: Letterfeest groepen 3
*Vanaf maandag 14 februari: Cultuurmenu voor diverse groepen
*Dinsdag 15/woensdag 16 februari: Nieuwe Bakenpraat
*Maandag 21 en dinsdag 22 februari: LEV-training groepen 8
*Maandagavond 21 februari: Online avond LEV voor de ouders van groep 8

Geboren:
Julin Kampert, zusje van Brent (groep 1a) en Evy (groep 2c)
en Rafael van Klinken, broertje van Sem (groep 1c) en Marcus (groep
2a)

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!


