
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek 675: 1 Geest van hierboven
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 704: 1 Dankt, dankt nu allen God

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over het Pinksterfeest en de eerste
volgelingen van Jezus die de wereld ingaan om het Evangelie te verspreiden.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Vol vuur (Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40)
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het pinksterfeest komt de heilige Geest bij de leerlingen. Nu
kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods koninkrijk.

Volgende week is het thema: Jou moet ik hebben (1 Samuel 16: 1-23 en Psalm
23)
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven
zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet
Samuel: jou moet ik hebben!
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen
David kan er met zijn harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt.
In psalm 23 zingt David over God die voor hem zorgt.

_____________________________________________________

School-Kerk
Zondag 22 mei jl. was een feestelijke dag. ’s Morgens was er in de Biesboschkerk de jaarlijkse
dienst van school en kerk, waardoor de kerk helemaal gevuld was met ouderen, jongeren en
heel veel kinderen. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden om iedereen een plekje te geven.
Wat was het mooi om met zoveel mensen bij elkaar te zijn om te horen en te zingen over
Jezus, als de Goede Herder. Ook in de middagdienst in de Maranathakerk was het lekker druk
en wat hebben we heerlijk gezongen met de band over het volgen van Jezus. In beide
diensten is er gecollecteerd voor Voedselbank Altena. Dit heeft het prachtige  bedrag
opgeleverd van 1578 euro!
Ook zijn er acht kratten gevuld met verschillende producten die door de Voedselbank al zijn
opgehaald. Het doel: ‘het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van
verspilling van voedsel’ is zo met elkaar zeker behaald. U zult begrijpen dat wij en zij hier heel
blij mee zijn en wij willen u en jullie daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken!



_____________________________________________________

Uitslag telling Groen naar school
In week 20 (16 mei - 20 mei) hebben we de week Groen naar school georganiseerd. We hebben in deze
week geïnventariseerd met welke middelen van vervoer de kinderen naar school kwamen. De uitslag
van de telling staat hieronder in de tabel.

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

aantal
leerlingen

999 66 16 246 295 16

percentage 61 % 4% 1% 15% 18% 1%

In de maand oktober van dit cursusjaar hadden we ook een week van
Groen naar school georganiseerd. In die week was het percentage
met de auto of carpoolend naar school komen 19% van alle
vervoerswijze. In de laatste gehouden telling van de maand mei,
komen we opnieuw uit op 19% bij deze twee onderdelen. In oktober
schreef ik al dat 19% een mooi laag percentage is en daar zijn we
deze keer opnieuw heel blij mee.
We willen u weer heel hartelijk bedanken voor het actief
meewerken aan de gehouden groene week!

_____________________________________________________

Eindtoets groep 8
De uitslag van de Cito Eindtoets groep 8 is binnen gekomen en inmiddels gedeeld met de leerlingen van groep 8.
Voor de school is het altijd belangrijk om de individuele scores af te zetten tegen het schooladvies richting het
Voortgezet Onderwijs. Grotendeels klopte dat bijzonder goed. Een enkeling scoorde wat afwijkend.
De gemiddelde schoolscore was 530,4. Dit was lager dan het landelijk gemiddelde van 534,8 (gemiddelde van
alle scholen die deze Eindtoets gemaakt hebben). We zagen wel dat de totale groep 8, in vergelijking met de
afname van ‘gewone’ Citotoetsen van halverwege groep 8, behoorlijk gegroeid was.
De laatste jaren kijken we in onderwijsland (scholen en inspectie) niet meer naar de gemiddelde schoolscore,
maar naar de behaalde gemiddelde referentieniveaus op de deelgebieden Lezen, Taalverzorging en Rekenen van
3 afname jaren. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met scholen met dezelfde leerlingpopulatie. Deze
referentieniveaus zijn voor Het Baken keurig op orde. Wel zien we dat het hogere referentieniveau binnen het
deelgebied Rekenen aandacht vraagt. Hier zijn we op Het Baken al volop mee bezig middels ons traject
Rekenkracht en de invoering van onze nieuwe rekenmethode Wereld In Getallen 5. Komend schooljaar gaan we
verder met deze ontwikkeling binnen ons rekenonderwijs.

_____________________________________________________



Nieuwe teamleden
Zoals gemeld in de vorige Bakenpraat stellen onze twee nieuwe onderwijsassistenten zich aan u voor:

Ik ben juf Inge Wemmenhove, ik ben 35 jaar en woon in Werkendam.
Al ruim 13 jaar getrouwd met Matthijs en moeder van drie dochters. Samen met mijn
man hebben wij een eigen scheepvaartbedrijf Matthinge B.V. Ruim 10 jaar heb ik
meegevaren, maar woon nu alweer enige tijd aan de wal. Vorig jaar weer begonnen
met het werken in het onderwijs als onderwijsassistente en sinds een paar weken
werkzaam op ’t Baken. Ik geef intensieve leesbegeleiding aan de kinderen uit groep 4.
Ik heb het heel goed naar mijn zin en geniet er elke dag enorm van!

Beste ouders en kinderen van Het Baken. Mijn naam is Dianne Baggerman. Ik ben
34 jaar, relatie met Jan Willem en moeder van 4 kinderen. Wij wonen in
Werkendam. Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistent. Afgelopen jaren niet in
het onderwijs werkzaam geweest, maar sinds begin mei weer terug in het
onderwijs als onderwijsassistent. Dat bevalt heel goed. Ik ben werkzaam in de
groepen 1 - 5. Naast mijn werk vind ik lezen, wandelen en creatief bezig zijn leuk.
Graag tot ziens op Het Baken!

Data:
*Vrijdag 3 juni: Game On groepen 7 en 8
*Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag: Alle kinderen zijn deze dag vrij!
*Dinsdag 7 juni: Gymlessen worden gegeven door Pabo-studenten
*Dinsdag 7 juni: Expeditie Loevestein groep 7a
*Dinsdagmiddag 7 juni: Praktisch verkeersexamen groepen 7
*Dinsdagmiddag 7 juni (15.15 uur): Inloop groepen 3
*Dinsdag 7 juni: GEEN Leerplein voor groep 3-4 en 7-8
*Woensdag 8 juni: Expeditie Loevestein groep 7b
*Donderdag 9 juni: Excursie Leerplein groep 5-6 naar Sterrenwacht
*Maandag 13 juni GEEN Leerplein voor groep 5-6
*Dinsdag 14 juni: Schoolreis Middenbouw en Bovenbouw
*Woensdag 15 juni: Nieuwe Bakenpraat
*Donderdag 16 juni: Schoolreis Kleuterbouw



Welkom op school:
Sammie den Haan, Guus de Ruiter en Ties de Ruiter  in groep 1c.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Bij deze Bakenpraat ontvangt u een flyer
van Muziekvereniging Irene omtrent een
ZomeravondConcert.


