Lied van de week
Deze weken oefenen we de liederen voor de Paasviering.

De Bijbelverhalen
De weken voor Pasen noemen we de lijdenstijd. In deze weken leven we toe naar het Paasfeest. In de hele
school worden in deze tijd Bijbelverhalen verteld die toeleven naar het Paasfeest.
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over de laatste periode van de Here Jezus op
aarde voor zijn kruisiging. Er wordt onder andere verteld over de intocht in Jeruzalem, de voetwassing en het
laatste avondmaal met de discipelen. Ook wordt er verteld over de gevangenneming van de Here Jezus.
In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: De hoofdprijs (Marcus 10: 13-27 en
35-45)
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als
een rijke man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus
hem dat hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg
naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen
krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.
Volgende week is het thema: Ben jij hier de baas? (Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12:
1-12)
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – een koning
dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een verhaal over een
wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst op te halen. Als de oppassers hem doden,
zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen.

_____________________________________________________
Paasviering
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) hopen we na een lange periode waarin dit niet mogelijk was weer gezamenlijk
het Paasfeest te vieren met de groepen 3 tot en met 8 in de Biesboschkerk. Het thema van de viering is God
maakt een nieuw begin. In de Bijbel kunnen we lezen dat God telkens weer een (nieuw) begin maakt: met de
schepping, na de zondvloed, met Abraham en uiteindelijk door Zijn Zoon naar deze aarde te sturen om te lijden, te
sterven maar ook weer op te staan!
Aan het eind van de dienst is er een collecte voor het goede doel. De Paascommissie denkt nog na welk goede
doel dit zal zijn.
We nodigen u van harte uit om dit Paasfeest met ons en de kinderen mee te vieren. De viering begint om 11.00
uur.
De kleuters vieren op donderdag 14 april het Paasfeest in hun eigen groepen.

_____________________________________________________
Paasontbijt
Op donderdag 14 april houden de kleuters een Paasontbijt. De groepen 3-8 houden een Paasontbijt op vrijdag 15
april. Beide ontbijten worden verzorgd door onze gouden dames: De dames van de OuderHulpGroep. We zijn heel
blij dat zij ons weer intensief mogen ondersteunen!!
Meer informatie volgt via de groepsleerkrachten.

_____________________________________________________
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april beginnen we de schooldag op het plein met het hijsen
van de vlag, het zingen van het Wilhelmus, waarna juf Lennie de kinderen
van Het Baken het dansje van de Koningsspelen zal aanleren.
De kleutergroepen zullen in de morgen Koningsdag op school vieren, terwijl
de groepen 3-8 mee zullen doen aan de Koningsspelen op de velden van
Kozakken Boys.
De kinderen van de groepen 3-5 doen dit in de morgen en de leerlingen van
de groepen 6-8 in de middag.
Voor de groepen 5-8 maken we deze dag gebruik van het continurooster,
waardoor deze groepen om 14.00 uur uit zijn.
Verdere specifieke informatie zal u in de loop van de tijd van de eigen
leerkracht(en) krijgen. We kijken uit naar een feestelijke dag met elkaar!

_____________________________________________________
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Graag laten we u alvast het vakantierooster van het schooljaar 2022-2023 weten. Bij het opstellen van dit
vakantierooster hebben we overleg gehad met het voortgezet onderwijs.
Herfstvakantie:
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie:
Vrijdagmiddag 23-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie:
27-02-2023 t/m 03-03-2023
Pasen:
Vrijdagmiddag 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie:
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart:
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren:
29-05-2023
Zomervakantie:
Vrijdagmiddag 10-07-2023 t/m 18-08-2023
Studiedagen en eventuele extra vrije middagen moeten nog ingepland worden. Deze zullen bekend gemaakt
worden op de jaarkalender, die u voor de zomervakantie ontvangt.

____________________________________________________
Verlof aanvragen
De laatste tijd bemerken we dat ouders via een mailtje verlof aanvragen. Echter: om een verlofaanvraag in te
dienen is het noodzakelijk om een verlof aanvraagformulier in te vullen. Deze is te vinden op onze website onder
het kopje ouders. Een ingevuld formulier kan op papier of via de mail bij de directie worden ingediend. Daarna zal
gekeken worden of er verlof kan worden verleend.

____________________________________________________

Fiets gezocht voor onze juffen
Onze bovenbouwgroepen gaan op de fiets naar sporthal De Crosser om
daar gym te krijgen. Enkele juffen van Het Baken komen met de auto
naar school en missen dus een fiets op school. Er moet dan een fiets
geleend worden en dat gaat niet altijd goed. Daarom zijn we op zoek
naar een dames schoolfiets voor onze juffen uit de
middenbouw/bovenbouw:
Wie heeft er een oude, maar goede damesfiets die mag dienen als
schoolfiets voor onze juffen? (eventueel tegen een kleine verkoopprijs)
Liefst met de wielmaat 26 inch, omdat een aantal juffen niet zo heel
lang zijn.
Heeft u een fiets ter beschikking; laat het dan aan de teamleider van de bovenbouw weten: meester Ronald van
der Kruk: ronald.vanderkruk@destroming.eu
Alvast dank voor het meedenken!

____________________________________________________
Bibliotheekvrijwilligers/Leesvrijwilligers gezocht
Voor het uitlenen van boeken uit onze mooie en goed gevulde Leestuin en het begeleiden van leerlingen in hun
keuze voor bibliotheekboeken zoeken wij nog enkele bibliotheekvrijwilligers. Nu komen onze huidige vrijwilligers 1
keer per week ons ondersteunen. Met meer vrijwilligers kunnen we dit gaan afwisselen. Houdt u ook van lezen en
wilt u meehelpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Mariëlle Oudshoorn: marielle.oudshoorn@destroming.eu Als er
oma’s en/of opa’s zijn die dit een leuke taak vinden: ook van harte welkom!
Op school zijn we bezig met het intensiveren van de leesondersteuning aan kinderen. Hiervoor zoeken we ook nog
enkele vrijwilligers. Wie vindt het leuk om een aantal kinderen te begeleiden tijdens het lezen? Ook hiervoor kunt u
zich aanmelden bij juf Mariëlle Oudshoorn. Ook hierbij geldt dat opa’s en of oma’s zich ook kunnen aanmelden.
Alvast dank voor uw medewerking!

____________________________________________________
Corona melden en zelftesten
Voor de komende periode blijft het belangrijk dat ouders een coronabesmetting bij een leerling blijven melden bij
de leerkracht(en) en bij de directie. We houden nog steeds lijsten bij die anoniem gedeeld worden met de GGD.
Deze week hebben de leerlingen uit groep 6-8 weer 4 zelftesten meegekregen. Omdat zelftesten voor leerlingen
groep 6-8 geen dringend advies meer is, overwegen we om de komende periode niet meer actief zelftesten mee
te geven, maar in de bovenbouwgroepen een doos met zelftesten neer te zetten. De leerlingen kunnen dan
zelftesten meenemen indien nodig.

____________________________________________________
Muziek
De afgelopen weken en de komende weken gonst het van de muzikale activiteiten in
school. Alle groepen van Het Baken nemen deel aan de pilot van de gemeente Altena
om meer muziek in de klas te krijgen. Er vinden allerlei workshops plaats: Muziek en
Bewegen, Muziek in de klas, Blazerscaroussel en de workshop Indianen.

Data:
*Tot en met 8 april: Muziek in de klas groep 3 & 4
*Vrijdag 1 april: Workshop muziek groep 8
*Maandag 4 april: Blazerscaroussel groep 5
*Komende 2 weken: Muziek en bewegen kleutergroepen
*4, 5 en 6 april: schoolkamp groep 8
*Volgende week: Bokslessen door sportcoach en gymles door studenten
*Woensdag 6 april om 12.00 uur: Kijkmoment voor alle kleuterouders ter afsluiting van het thema KUNST. U kunt
dan in de kleutergroep van uw kind een kijkje nemen en daarna uw kind mee naar huis nemen.
*Vrijdag 8 april: Gastlessen week van het geld groepen 7
*Maandag 11 april: Project Jet en Jan groepen 5
*Donderdag 14 april: Paasviering en Paasontbijt groepen 1 & 2
*Vrijdag 15 april: Paasviering en Paasontbijt groepen
*Vrijdag 15 april: Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit!!
*Maandag 18 april: Tweede Paasdag: Alle kinderen zijn dan vrij!!

Welkom op school:
Noa Heijstek, Gilano de Keijzer en Jay Versluis in groep 1c
Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Als bijlage bij deze Bakenpraat vindt u een uitnodiging voor de Kidsbijbelclub.

