
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek: 931: Don’t build your house on a sandy land
Volgende week: Nieuwe LiedBoek: 8b: 1: Zie de zon, zie de maan

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week en volgende week Bijbelverhalen verteld over de ontmoetingen en
wonderen van Jezus: Jezus zegent de kinderen, Hij laat een blinde man weer zien, Hij ontmoet de zussen Martha
en Maria en Hij zorgt ervoor dat de discipelen heel veel vissen vangen.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Ik zie je wel (Marcus 5: 1-43)
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. Jezus
verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt
Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en
geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen.

Volgende week is het thema: Je hebt genoeg (Marcus 6: 6b-44)
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er
zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias
verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft
laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf
broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

_____________________________________________________

Coronarichtlijnen komende periode
Gisteravond zijn op de persconferentie heel wat versoepelingen afgekondigd.
Tot aan de voorjaarsvakantie blijven binnen Het Baken de richtlijnen gelden die we nu al een periode hanteren.
Wat wel anders is, is de quarantaineperiode voor een leerling of teamlid. Deze wordt officieel vanaf komende
vrijdag teruggebracht van 7 dagen naar 5 dagen. Als een leerling of teamlid vanaf de eerste klachten (of bij geen
klachten: vanaf het moment van de positieve zelftest/PCR-test) op de 5e dag 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij op
dag 6 weer naar school komen. (Wij hebben er geen bezwaar tegen als uw kind vandaag (woensdag 16-02)
voor de 5e dag Corona heeft en vandaag 24 uur klachtenvrij is: morgen (dag 6: donderdag 17-02) al naar
school komt.)
Na de voorjaarsvakantie gaan meer versoepelingen in. Volgende week laat ik u weten welke
aanpassingen/versoepelingen er op Het Baken zijn vanaf maandag 7 maart 2022.
Op dit moment zijn er nog heel wat kinderen van Het Baken met Corona thuis. We hopen dat dit de komende
weken gaat afnemen. Ook hopen we dat onze teamleden niet ziek worden, zodat we weer een stabiele periode
kunnen ingaan zonder groepen thuis te hoeven zetten.



_____________________________________________________

Biddag
Op woensdag 9 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Zoals u van ons gewend bent, zullen we in alle
groepen stilstaan bij Biddag. Op deze ochtend zullen we weer een ontmoetingsmoment met ouders vormgeven.
Tijdens dit moment zingen en bidden we met elkaar en lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Dit moment van
ontmoeting vindt plaats vanaf 08.45 uur in het speellokaal van onze school.

_____________________________________________________

Voortgangsgesprekken en Rapportgesprekken
De voortgangsgesprekken van de kleuterbouw (alle kleutergroepen behalve groep 1c; in deze groep worden
intakegesprekken gehouden) vinden plaats voor de voorjaarsvakantie. Hierover hebt u al informatie ontvangen
van de kleuterjuffen.
De rapporten van groep 3-8 worden meegegeven op donderdag 24 februari. De rapportgesprekken groep 3-7
vinden dan plaats in de eerste week na de voorjaarsvakantie. Volgende week zetten de leerkrachten de
gespreksplanners uit waarop u kunt intekenen. We verwachten als school dat alle kinderen van groep 5 t/m 7
deelnemen aan de rapportgesprekken.

_____________________________________________________

Facebook
De komende tijd gaan we weer intensiever gebruik maken van de Facebookpagina van Het Baken. De afgelopen
weken heeft onze Facebookbeheerder Mirjam Visser al een aantal berichten geplaatst. Neem dus een kijkje op
onze Facebookpagina.



Even voorstellen
Sinds enkele weken loopt er een nieuwe stagiaire onderwijsassistent stage bij ons op
school: Eline Besselink. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Ik ben Celine Besselink, 17 jaar oud en woon in Werkendam. Ik zit in mijn eerste jaar
van mijn opleiding als onderwijsassistent op het Da Vinci college. Ik kom elke
maandag stagelopen op het Baken. Maandag ochtend bij groep 4a en
maandagmiddag bij groep 4b. Ik zal voor sommige geen onbekende zijn. Ik heb al een
paar zomers in zwembad Werkina gewerkt, waar ik mee heb geholpen met zwemles
geven. Ik kijk ernaar uit om op mijn oude basisschool aan de slag te gaan.

Data:
*Maandag 21 en dinsdag 22 februari: LEV-training groepen 8
*Maandagavond 21 februari: Ouderavond LEV voor de ouders van groep 8: Deze wordt gehouden in de
Biesboschkerk
*21-25 februari: Voortgangsgesprekken groep 1&2
*Donderdag 24 februari: Rapport 1 mee
*26 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie
*7-11 maart: Rapportgesprekken groep 3-7
*Dinsdag 8 maart: Luizencontrole (onder voorbehoud)
*Woensdag 9 maart: Biddag (met ontmoetingsmoment voor ouders)
*8/9 maart: Nieuwe Bakenpraat

Welkom op school:
Anna Smits in groep 1c.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!



Een ����c�� va� M���n�a �� R�it�� ��n �e S��c���n� He��t ��� Hum����y:

Hartelijk dank voor alle donaties, verkregen uit de collectes van de school- en kerkdienst van mei 2021.

Met dit geld hebben we veel kinderen kunnen helpen in Sierra Leone, te
weten in drie weeshuizen, één weeshuis voor gehandicapten, een
sloppenwijk en een lokaal ziekenhuis. Zo konden we – in samenwerking met
lokale partners – al deze projecten voorzien van voedzame producten.
Precies met de kerst konden zij samen zijn, even gewoon kind zijn en fijn
genieten met elkaar, zonder zich zorgen te hoeven maken over eten. Het
enthousiasme en de dankbaarheid spat van de foto’s af, die gemaakt zijn
door lokals.
Daarnaast is – mede dankzij uw goede giften - ook een container naar Sierra
Leone verscheept met daarin medische goederen, speelgoed en kleding. Op
de foto’s is daar ook nog wat van te zien; wat een feest!

Kortom: grote dankbaarheid om dit mooie werk te mogen verrichten:
‘want samen zijn we gezegend om een ander tot zegen te zijn’!


