
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 100: 4 Want God is overstelpend goed
Volgende week: Nieuwe Liedboek 416: 1 Ga met God en Hij zal met je zijn

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Elia en Elisa, over de olie die niet op raakte
en over Naäman.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Waar ben je veilig?
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten
die daar komen, en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet
kunnen arresteren.
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig
is. Daarna vlucht David verder door het land.

Volgende week is het thema: Aan jou de keus
1 Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot. In plaats daarvan snijdt
David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen kwaad in de zin heeft.
Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat David wraak neemt.
Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David.
Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël.

____________________________________________________

Laatste Bakenpraat van dit schooljaar
Deze Bakenpraat is de laatste van dit schooljaar. Volgende week zal nog een
vakantiegroet volgen. Tevens ontvangt u volgende week de jaarkalender.
Aan het eind van de laatste week van de zomervakantie ontvangt u informatie over
de start van het schooljaar. Ook ontvangt u dan informatie over de start van het
overblijven en de wijze van aanmelden.

_____________________________________________________



Berichtgeving via Parro
Vanaf komend schooljaar gaan we de berichtgeving vanuit school wat wijzigen; we gaan meer gebruik maken
van Parro.

● De zogeheten “huiswerkmail” wordt voortaan via Parro (i.p.v. de mail) verstuurd. Deze komen dus onder
elkaar te staan, zodat ze voor u makkelijk terug te vinden zijn.

● Binnen de kleuterbouw wordt nu al gewerkt met de chatfunctie binnen Parro. Dat gaan we schoolbreed
doen. U wordt rond de start van het schooljaar uitgenodigd voor een chatgesprek met de leerkracht(en).
Via deze chat kunt u bijvoorbeeld uw kind ziekmelden of een andere mededeling plaatsen. In het vervolg
zal dus veel minder gebruik gemaakt gaan worden van de schoolmail.

● Vanuit de directie ontvangt u regelmatig berichten. Tot nu toe krijgt u deze via de klassengroep van uw
kind(eren). Met andere woorden: heeft u meerdere kinderen op Het Baken, dan krijgt u deze berichten dus
meer keer… Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgt u - als het goed is - zo’n bericht maar 1 keer! Er wordt
hiervoor een subgroep aangemaakt van uw oudste kind. U krijgt aan het eind van de zomervakantie een
uitnodiging voor “oudsten groep 1-2", “oudsten groep 3-5” of “oudsten groep 6-8”. Helaas kan niet de hele
school in 1 subgroep, aangezien Parro maar werkt tot 100 leerlingen. Hopelijk wordt dit in de toekomst
nog uitgebreid!

● De leerkrachten blijven ook gewoon groepsberichten via Parro versturen, zoals we dit nu al doen.
● Daarnaast blijven we de gespreksplanner gebruiken bij het inplannen van oudergesprekken.

We hopen op deze wijze het contact met u als ouders te vergemakkelijken en wat overzichtelijker te maken!

Voor eventuele vragen kunt u meester Johan Steketee benaderen, via: johan.steketee@destroming.eu

_____________________________________________________

Ondernemers in dop doneren hun winst aan Kika
Leerlingen van het leerplein 7/8 kregen in januari de opdracht zelf een onderneming te starten. Hiervoor moesten
ze een ondernemersplan schrijven waarin verschillende items  kwamen te staan. Na 2 gastlessen, gegeven door
ouders die zelf een onderneming hebben, gingen
ze enthousiast aan de slag. Er werden
verschillende groepjes samengesteld. Er was een
onderneming die stroopwafels verkocht.
Daarnaast werden er sieraden gemaakt,
boekenleggers, kaarten en een heus Instagram
account ingericht. Ook werd er een website
gebouwd. Er was een onderneming die
frikandelbroodjes leverde aan het personeel van
Het Baken en aan personeel van bedrijven. Ook
werden er cupcakes gebakken en plantjes
verkocht. Natuurlijk had iedereen startkapitaal
nodig. Dat kregen de leerlingen als hun begroting
ingediend was bij de juf en zij deze had
goedgekeurd. Iedere leerling ontving €5,00 in de
vorm van een lening die terugbetaald moest
worden.

Een aantal weken is er hard gewerkt om de
producten aan de man te brengen. Dat is zeer goed gelukt. Uiteindelijk hadden en leerlingen bij elkaar een
Nettowinst van € 473,53.

Gezamenlijk kozen de leerlingen ervoor om hun winst te doneren aan Kika.
Op vrijdag 17 juni kwam Desiree van Peer, een vrijwilligster van Kika, naar school om de cheque met dit mooie
geldbedrag in ontvangst te nemen.
Zo kwam er een definitief einde aan de opdracht "Start een eigen onderneming".
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____________________________________________________

Zomerfeest
Volgende week vindt het zomerfeest plaats. Op dinsdag 5 juli voor de
groepen 3 en 4. En op woensdag 6 juli voor de groepen 1 en 2. We sluiten het
zomerfeest af op donderdag 7 juli met de groepen 5, 6 en 7.
We hopen op gezellige dagen en mooi weer!

____________________________________________________

Vertrekkende teamleden
Op het overzicht van de groepsindeling heeft u vast een paar namen van teamleden
gemist: Meester Jasper van 't Verlaat gaat komend schooljaar werken en leren op
CBS 't Kompas in Werkendam. Juf Louise Buijense gaat werken op CBS De Ark in
Meeuwen. Juf Hester van Rijswijk gaat lesgeven aan de kleuters op CNS
d'Uylenborch in Almkerk en juf Britt van Noorloos gaat ondersteuning bieden aan
leerlingen op CBS De Parel in Rijswijk. We willen deze teamleden danken voor hun
inzet op Het Baken en wensen hen een goede tijd toe op hun nieuwe school!!

Data:
*Donderdag 30 juni: LEV training groepen 7
*Donderdag 30 juni: Presentatieavond Leerplein
*Maandag 4 juli: Werksafari groepen 7
*Dinsdag 5 juli: rapport mee
*Dinsdag 5 juli: zomerfeest groep 3 en 4
*Dinsdag 5 juli: afscheid groep 8
*Woensdag 6 juli: zomerfeest groep 1 en 2
*Donderdag 7 juli: zomerfeest groep 5, 6 en 7
*Donderdag 7 juli: doorschuifmoment
*Vrijdag 8 juli: laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur uit: daarna: Zomervakantie!



Geboortenieuws:
Op 17 juni 2022 is Bjorn van Oord geboren, hij is een broertje van Lieve (groep 3b).

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

In ieder gezin zit het wel eens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen
zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte
in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt de
emmer dan over te lopen. Voor die gezinnen bestaat er in Altena een mooi initiatief:
Buurtgezinnen!

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt
steun gericht op de kinderen. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder
de gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per 2 weken tot twee weekenden per
maand en alles ertussenin. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Lees
de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Ik kom graag bij je langs om vrijblijvend
kennis te maken. Buurtgezinnen Altena kun je ook volgen via
https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.Altena op Facebook. Leuk als je volgt!
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