
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 het sterven, het opstaan van de Here
Jezus en de periode na Zijn opstanding.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Ik geef je alles (Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25)
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij wordt
gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt Jezus ter dood
veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het
graf is leeg, Jezus leeft!

Volgende week is het thema: Hoor je mij? (1 Samuel 1, 2 en 3)
Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God
hoort haar gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem
van God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden
doorvertelt?

_____________________________________________________

Paasgroet
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid



Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

Het hele team van CBS Het Baken wenst iedereen een Gezegend Paasfeest toe!

_____________________________________________________

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. Dit goede doel is een schoolproject voor
Oekraïense vluchtelingen in Polen. Dit is een initiatief van Thomas Hoogendoorn en zijn vriendin Patrycja uit
Werkendam.
Zij zamelen spullen in voor de Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in Polen verblijven.
In de Poolse stad Swiebodzin waar de familie van Patrycja woont, verblijven Oekraïense kinderen die vanaf
maandag 2 mei onderwijs krijgen. In totaal gaat het om ruim 350 kinderen die weer naar school mogen. Om deze
kinderen zo goed mogelijk op weg te helpen willen zij elk kind voorzien van een schoolpakket. Van het geld dat
opgehaald wordt met de collecte zal Het Baken schoolspullen kopen en deze schoolspullen worden gedoneerd
aan het initiatief van Thomas en Patrycja.
Geeft u de kinderen uit groep 3-8 dus vrijdag collectegeld mee?

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. Het is de bedoeling dat alle kinderen op de dag
van het ontbijt een bord, beker en bestek meenemen in een tas. In deze tas wordt ook
het ‘vieze’ eetgerei weer meegegeven. De leerkrachten informeren u hierover.

_____________________________________________________

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april beginnen we de schooldag om 08.30 uur 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.
Voor alle duidelijkheid: Wij doen niet mee aan het Koningsontbijt!
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!

_____________________________________________________

School-Kerk
Na de meivakantie gaan wij twee projectweken School-Kerk rondom het thema ‘Volg je Mij?’werken. Dit doen we
samen met CBS ‘t Kompas uit Werkendam. Er worden Bijbelverhalen rondom dit thema verteld, we gaan
themaliederen zingen, praten over het thema en knutselen rondom dit thema. Op zondag 22 mei zullen er twee
afsluitende kerkdiensten zijn: een dienst voor de onderbouwleerlingen en een dienst voor de
bovenbouwleerlingen. Meer informatie over School-Kerk volgt na de meivakantie.

____________________________________________________

Raadpleging Andere Schooltijden
De Raadpleging Andere Schooltijden heeft plaatsgevonden onder ouders, teamleden en
leerlingen uit groep 5, 6 en 7. We zijn de resultaten aan het verwerken en analyseren.
Vanuit de projectgroep zal er volgende week een brief voor ouders komen met
informatie.

____________________________________________________

Vandalisme rondom de school
Binnen de MR hebben we gesproken over het plaatsen van camera’s op ons schoolgebouw. We zien ons als
school genoodzaakt om over te gaan tot deze maatregel, omdat er nog steeds vandalisme plaatsvindt rondom
ons schoolgebouw. Zo is er afgelopen week in de avond een fiets van een leerling uit onze middenbouw
meegenomen, vernield en in de sloot gegooid. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit gebeurt: een fiets van een kind
vernielen en weggooien. Te bizar voor woorden!!!
Wanneer uw kind zijn/haar fiets op het schoolplein laat staan is helaas ons advies voorlopig nog: zo snel mogelijk
ophalen om vandalisme aan de fiets te voorkomen.

Groep 6a
Na de meivakantie komt juf Eline Bouman weer terug van haar bevallingsverlof. Juf Eline gaat tot aan de
zomervakantie op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 6a. Op dinsdag zal juf Connie
Klop gaan lesgeven aan groep 6a. We zijn blij dat juf Eline een extra dag wil komen werken en dat juf Connie
bereid gevonden is om een dag per week te komen werken in groep 6a.



____________________________________________________

Juf Liesbeth
Juf Liesbeth de Heer is vorige week plotseling aan haar blinde darm
geopereerd. Gelukkig knapt ze thuis goed op en gaat het naar
omstandigheden goed met haar. We wensen juf Liesbeth beterschap en een
goed herstel toe!

Kleuterbouw:
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op school. De groepen 1a en 1b (voor groep 1c geldt dit niet; zij zijn
namelijk op vrijdagochtend altijd al op school) zijn op woensdag 20 april vrij, maar komen op vrijdag 22 april naar
school. We gaan allerlei spelletjes doen en natuurlijk een dansje met Lennie. De kleuters moeten die ochtend
gewoon eten en drinken meenemen naar school. Alle kleuters zijn om 12.00 uur uit.

Data:
*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!!
*Dinsdag 19 april: Gymlessen door studenten van de PABO
*Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april: Eindtoets groep 8
*Woensdag 20 april: groep 1a en 1b vrij (i.p.v. vrijdag 22 april)
*Donderdag 21 april: Gastlessen Geld groepen 7
*Vrijdag 22 april: Koningsspelen (groep 1a en 1b ook op school)
*Vrijdag 22 april: groep 5 t/m 8 om 14.00 uur uit (zie bericht Koningsspelen)
*25 april tot en met 6 mei: Meivakantie
*9 tot en met 22 mei: Projectweken School-Kerk
*9 tot en met 13 mei: Luizencontrole: Exacte dagen voor de verschillende groepen volgt via de leerkrachten.
Luizencoördinator levert in overleg met luizenmoeders nog een rooster aan.
*Dinsdag 10 mei: Gymlessen door studenten van de PABO
*Woensdag 11 mei: Nieuwe Bakenpraat
*Donderdag 12 mei: Inloopmoment groep 3-8 (U hoort nog van ons hoe we dit gaan vormgeven)



Welkom op school:
Dinant van Berchum, Anna-Lynn Klop, Fleur Klop,
Jurrian Zeldenrust en Eva Kant  in groep 1c

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Schoolvolleybaltoernooi Voltena

Voltena dames 1 organiseert voor alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 een

volleybaltoernooi. De kinderen schrijven zich in met 4 of 5 kinderen uit hun eigen klas (5

kinderen betekend 1 wissel).Uiteraard zijn er meerdere teams per klas mogelijk en één

coach/begeleider per team is wenselijk. Publiek is ook deze middag van harte welkom.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar supportteam@voltena.nl met daarin de

gegevens; Naam – leeftijd – school – contactgegevens. Deze middag is meer dan

alleen volleybal, het is gezond, gezellig en gaaf! Dus stel een team samen en tot

woensdag 18 mei!!



____________________________________________________

VOETBAL ACADEMIE ALTENA+

*3 trainingen voor iedereen van 6-12 jaar
*op het veld van vv Almkerk
*woensdagmiddag 11, 18 en 25 mei van
15.30-16.45 uur
*aanmelding via sportcoachaltena.nl
*Vragen? voetbalacademiealtena@outlook.com

mailto:voetbalacademiealtena@outlook.com

