
Lied van de week
Deze weken zingen we liederen die passen bij het project van School-Kerk.

De Bijbelverhalen
In alle groepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld rondom het thema van het project School-Kerk:

Volg je Mij?
Like, follow and subscribe … Dit zijn zomaar wat woorden die, ondanks dat het Engelse woorden zijn, al vaak
vroeg bekend zijn onder kinderen. Of een leerling nu in groep 4 of in groep 8 zit, vrijwel ieder kind weet binnen
korte tijd een youtube filmpje te vinden van zijn of haar favoriete youtuber of vlogger. Naarmate de kinderen
langer deze persoon volgen, leren ze hem steeds beter kennen. Voor sommigen wordt het zelfs een
voorbeeldfiguur. Ze kijken naar de persoon op, vertellen anderen van zijn belevenissen of proberen hem of haar te
imiteren in het dagelijks leven. We volgen, liken, abonneren én kunnen soms zelfs niet meer zonder …

Maar hoe zit dat nu met ons geloof? In de Bijbel doet Jezus ook een oproep aan ons om Hem te volgen, maar hoe
reageren wij daarop? Kiezen wij ook voor Jezus? Worden we enthousiast van de verhalen die we lezen in de
Bijbel? Willen we andere mensen ook kennis laten maken met Jezus? Willen we leven zoals Jezus dat aan ons laat
zien in de Bijbel. Kortom: volgen wij Jezus?

In de Bijbel lezen we ook over mensen die Jezus volgen. Zo gehoorzaamde Daniël niet de wetten van de mensen,
maar volgde hij Jezus en bleef hij trouw aan God. Abraham werd geroepen door God en luisterde naar deze
opdracht. Vol vertrouwen liet Abraham alles achter en ging hij op weg. Ook Mozes was gehoorzaam aan de
opdracht van God en leidde het volk uit Egypte naar het Beloofde land. Noach volgde God ondanks de meningen
en reacties van het volk.

In de twee weken waarin we bezig zijn met dit thema, willen we proberen met de kinderen te ontdekken waarom
ze iemand volgen. Maar nog veel belangrijker: hoe zit dat met het geloof. Volgen wij Jezus?

Verhalen:
Onderbouw en bovenbouw
1. Daniël: - Daniël 3: 1-30
2. Bartimeüs - Lucas 18: 35-43
3. Abraham - Genesis 12: 1-9
4. Uittocht uit Egypte - Exodus 13: 1-22
5. Ruth - Ruth: 1 en 2
6. Noach - Genesis: 6 t/m 9
7. Mattheüs 9: vers 9 en 10

De afsluitende kerkdiensten zijn op zondag 22 mei 2022.
Onderbouw:
10:00 uur; Biesboschkerk; voorganger Ds. Van der Neut; thema: ‘Volg jij Mij?’ M.m.v.: de band One Man Audience



uit Giessenburg
Collectedoel: Voedselbank Altena (geld of producten)

Bovenbouw:
17:00 uur; Maranathakerk; voorganger Ds.Maathuis; thema: ‘Like, follow and subscribe #volgjijmij’ M.m.v.: de band
Yada Yeshua uit Genderen
Collectedoel: Voedselbank Altena (geld of producten)

Meer informatie omtrent de kerkdiensten volgt nog op woensdag 18 mei.

_____________________________________________________

Groen naar school

We willen in de week van 16 mei - 20 mei 2022 alle
ouders en alle kinderen van Het Baken oproepen om
GROEN naar school te komen. Gedurende deze ene
week streven we ernaar dat de kinderen zo veel
mogelijk lopend, met de fiets, steppend of skatend naar
school komen. Als meer ouders en kinderen GROEN
naar school komen, resulteert dit in:

● meer “ogen op straat”
● kinderen die hun buurt beter leren kennen
● ouders die andere ouders leren kennen
● kinderen die belangrijke verkeersvaardigheden ontwikkelen
● regelmatige fysieke activiteit die een dagelijkse routine wordt
● besparing op brandstofkosten en besparing op CO2 uitstoot.

In Nederland woont 90% van de kinderen op minder dan 15 minuten lopen (minder dan 1 km) van
school. Op fietsafstand van school woont maar liefst 97% van de kinderen (minder dan 2 km)
Van de kinderen komt 2/3 deel al te voet of op de fiets. Toch wordt 1/3 deel van de leerlingen nog met de
auto naar school gebracht. Het zou fijn zijn als we dat laatste deel naar beneden kunnen brengen.

Uitslag Groen naar school in de laatste week van oktober 2021

op de fiets carpoolen elektrische auto auto te voet step, skeelers o.i.d.

aantal
leerlingen

748 47 7 176 160 20

percentag
e

64,5% 4% 0,5% 15% 14% 2%

Kijkend naar de laatste meting en de metingen van vorig schooljaar is ons streven om het percentage
carpoolend en met de auto naar school komen op 19% of lager uit te
laten komen. Doet u ook mee?!

P.S.
Bent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar
school te brengen: probeer het dan 1 of 2 x per week!



_____________________________________________________

Opbrengst collecte Paasviering
De collecte die is gehouden aan het eind van onze Paasviering heeft het mooie bedrag opgebracht van 548,65
Euro. Een heel mooi bedrag waarvan Thomas Hoogendoorn en zijn vriendin Patrycja schoolspullen kopen voor het
onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen in de Poolse stad Swiebodzin.
We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag!

____________________________________________________

Koningsspelen
We willen alle ouders die een bijdrage aan de koningsspelen
hebben geleverd heel hartelijk bedanken!
Denk aan: in hoog tempo shirtjes wassen en groepjes kinderen
bij de spelen op de velden van Kozakken Boys begeleiden.
Heel hartelijk dank!

____________________________________________________

Schoolvolleybaltoernooi Voltena
Voltena dames 1 organiseert voor alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 een
volleybaltoernooi op woensdagmiddag 18 mei bij beachsport vereniging
Werkendam. Het toernooi begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De
kinderen schrijven zich in met 4 of 5 kinderen uit hun eigen klas (5 kinderen
betekent 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 we zien elkaar op woensdag 18 mei!!

_____________________________________________________



Vacature binnen OuderHulpGroep
Vanaf volgend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden binnen onze OuderHulpGroep. Welke enthousiaste
vader en/of moeder wil onze groep komen versterken? Als OuderHulpGroep organiseren en ondersteunen wij
verschillende activiteiten op school zoals Sinterklaas, kerstmarkt, ontbijtjes, schoolfotograaf, slotfeest, afscheid
groep 8 etc. etc. Wil je meer over de OuderHulpGroep weten, spreek ons gerust aan of kijk op de website van
school.
Ben je enthousiast en lijkt het je leuk stuur dan je gemotiveerde reactie met daarin vermeld de groep van je
kind(eren) voor 31 mei naar: bestuur.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl

_____________________________________________________

Vacature binnen de Medezeggenschapsraad en
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen onze Medezeggenschapsraad ontstaan met ingang van komend schooljaar vacatures. Meer informatie
volgt binnenkort via een apart Parr-bericht.
Ook binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (op Stromingsniveau) zijn vacatures. Meer
informatie hierover vindt u in de brief die is toegevoegd bij deze Bakenpraat.

____________________________________________________

Op tijd op school komen
We zien de laatste tijd dat er steeds meer kinderen op het laatste nippertje of te laat op
school komen. De afspraak is: 5 minuten voor schooltijd zijn alle kinderen binnen de hekken
van ons schoolplein (dus om 08.25 uur en 13.10 uur). De kinderen hebben dan nog enkele
minuten om naar hun lokaal te lopen. De lessen kunnen dan echt om 08.30 uur en 13.15 uur
starten.
Wilt u hier op letten?
Alvast dank!

___________________________________________________

Schoolfotograaf
Volgende week donderdag 19 mei komt de schoolfotograaf. Meer informatie hierover ontvangt u van juf Heidi
Klopt (onze administratie). Zij coördineert deze fotodag.

___________________________________________________

Inloopmoment groep 3-8
Komende donderdag 12 mei is er een inloopmoment voor groep 3-8. Ouders kunnen dan van 15.15-15.45 uur
even binnenlopen om een kijkje te nemen in het lokaal van hun zoon/dochter. Uiteraard mogen de kinderen even
meelopen met hun ouders om hun lokaal te laten zien.
Het is niet de bedoeling dat kinderen zelfstandig door de hele school gaan lopen.

mailto:bestuur.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl


Juf Eline Bouman
Juf Eline Bouman is weer terug van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof! Op maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag geeft zij les aan groep 6a. Juf Connie Klop geeft op dinsdag
les aan groep 6a.
We willen juf Wil voor Den Dag, juf Marjan Verhagen, juf Carolien van Mourik, juf Geerralde
Barten en juf Lennie van Wijk heel hartelijk danken voor hun enorme inzet binnen de
vervanging van juf Eline.

_____________________________________________________

Juf Dianne Baggerman en juf Inge van Wemmenhove
Sinds afgelopen maandag werkt er een extra onderwijsassistent bij ons op school: juf Dianne Baggerman. Zij zal
ondersteuning gaan bieden aan kinderen en totale groepen uit groep 1 t/m groep 5. In de volgende Bakenpraat
zal zij zich aan u voorstellen.

Sinds een tijdje werkt juf Inge van Wemmenhove ook als onderwijsassistent bij ons op Het Baken. Zij verzorgt
enkele uren per week de intensieve leesondersteuning aan enkele leerlingen uit groep 4. Ook zij zal zich in de
volgende Bakenpraat aan u voorstellen.

We heten beide juffen van harte welkom en wensen hen een mooie tijd toe op Het Baken!

Data:
*Deze week en volgende week: Projectweken School-Kerk
*Deze week: Luizencontrole (leerkrachten laten aan u weten wanneer de groep van uw zoon/dochter aan de beurt
is)
*Donderdag 12 mei (15.15 uur): Inloopmoment groep 3-8
*Volgende week: Groen naar school
*Donderdag 19 mei: Schoolfotograaf
*Donderdag 19 mei: Erfgoedproject Middeleeuwse stad groepen 6
*Zondag 22 mei: Kerkdiensten School-Kerk
*Dinsdag 24 mei: Gastles HALT groepen 8
*Dinsdag 24 mei: Erfgoedproject Op reis door Altena groepen 3 en 4
*Dinsdag 24 mei: Gymles door studenten van de PABO
*Woensdag 25 mei: Nieuwe Bakenpraat
*Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag: alle kinderen zijn dan vrij!
*Vrijdag 27 mei: vrije dag voor alle kinderen

_____________________________________________________



Welkom op school:
Quinten de Graaf en Sven van der Stelt in groep 1c

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

AVOND4DAAGSE

Met trots organiseren we dit jaar weer een “echte” vertrouwde Avond4Daagse van 16-20 mei
2022. Niets is leuker dan met de hele klas gezellig samen de routes te wandelen door ons
mooie dorp. Om deze feestelijke gebeurtenis dit jaar nog extra bijzonder te maken organiseren
we deze keer een speciale kleurrijke editie, met als hoogtepunt een echte “Color Walk” tijdens
het defilé!!

Schrijf iedereen snel in voor onze dit sportieve evenement! Dit jaar doen geven we geen
brieven meer mee (ivm papierverspilling), maar kunt u zich inschrijven op 2 manieren:

● Digitaal inschrijven via onze website: https://a4dwerkendam.nl/inschrijven/
● Op locatie 13 mei van 15:30-17:30 in AH van Vuuren

Hopelijk zien we jullie allemaal aan de start!

Met vriendelijke groet,

Avond4Daagse Werkendam



_____________________________________________________

Brussencursus, speciaal voor mij!

Brussencursus, speciaal voor mij, is bedoeld voor kinderen in de groepen 6 t/m 8 van de
basisschool die een broer(tje)/zus(je) hebben met een beperking en wordt georganiseerd door
MEE. Er doen minimaal 6 en maximaal 8 kinderen meedoen aan deze cursus. In de cursus
ontmoeten ze leeftijdsgenoten die ook in een gezin opgroeien met een broer(tje)/zus(je) met een
beperking.
Ze gaan kennismaken, praten over hun ervaringen met hun broers/zussen en doen ondertussen
leuke activiteiten met elkaar.

Het doel van de cursus is:
• Ervaren dat je niet de enige bent.
• Een plek voor jezelf; je bent niet alleen de broer(tje)/zus(je) van… • Je verhaal kwijt kunnen.
• Leren van en met elkaar.
• Informatie krijgen over de beperking(en) van je broer(tje)/zus(je).
• Leren dat jouw gevoelens normaal zijn en mogen
De cursus vindt dit jaar in Oosterhout plaats op de volgende woensdagmiddagen: 22-29 juni &
6-13-20 juli.
Voor de ouders is er voorafgaand op 30 mei (start 19.30u) een ouderbijeenkomst waar uitleg
gegeven wordt en waar ruimte is om vragen te stellen.
De locatie waar alle bijeenkomsten worden gehouden is op ons kantoor aan de: Dillehof 71,
Oosterhout

Alle informatie is ook terug te vinden via de volgende links
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Folder-Speciaal-voor-mij-algemeen.pdf
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cursuskalender-def..pdf

https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Folder-Speciaal-voor-mij-algemeen.pdf
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cursuskalender-def..pdf

