
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 146c:1 Alles wat adem heeft love de Here
Volgende week: Nieuwe Liedboek 615: Prijs Adonai

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Jakob, die is inmiddels gevlucht. Onderweg
krijgt hij een droom, wat betekent dat? Hij blijft een tijd wonen bij Laban en gaat daarna terug naar Esau. Zou hij
nog boos zijn?

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Hulp is onderweg (Exodus 16:11-24,
17:1-7 en 18)
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en
manna. Nadat Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt
Mozes’ schoonvader Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet
niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid delen met anderen.

Volgende week is het thema: Een voorbeeld zijn (Exodus 19, 20:1-21 en Exodus 31:18)
God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven. Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten houden. Door zo
te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden worden door God zelf op twee stenen
platen geschreven, als teken van het verbond.

____________________________________________________

Bieb op school
Op maandagochtend 30 januari en donderdagochtend 2 februari gaan we de biebboeken saneren. Dit betekent
dat we de bieb weer helemaal in orde gaan maken. Oude of kapotte boeken moeten eruit. Alle boeken moeten
door het systeem gehaald worden, zodat we precies op orde hebben wat we nog hebben. Zo kunnen we ook
bekijken wat voor soort nieuwe boeken er nodig zijn om aan te schaffen. De moeders die helpen bij de bieb op
school helpen ook bij deze klus, maar we hebben nog versterking nodig! Kunt u een ochtend vrij maken om te
helpen? Dat zou fantastisch zijn! Opgeven kan via juf Elike: elike.vanoosten@destroming.eu

_____________________________________________________

Uitlenen bibliotheekboeken
Vanaf vandaag mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 een boek lenen uit de schoolbibliotheek (de Leestuin) om
thuis te lezen.

mailto:elike.vanoosten@destroming.eu


Thuis lezen en voorgelezen worden is ontzettend belangrijk. We willen u graag via een informatiefolder
informeren wat het belang van lezen en voorlezen is.
Deze informatiefolder krijgt het oudste kind van elk gezin mee.

Voorlezen is namelijk al vanaf jonge leeftijd een hele goede manier om de woordenschat en het leesbegrip van je
kind te verbeteren.
En natuurlijk is voorlezen ook gewoon leuk! Het is ook een fijn rustmoment samen met uw kind.
We willen u het volgende artikel over lezen uit het AD aanbevelen.
https://www.ad.nl/gezin/met-twin...raking~a6506dbf/

De kinderen uit groep 3 en 4 krijgen vandaag een tasje (met daarop hun naam) mee met een bibliotheekboek. Het
tasje is een heen-en-weer tasje om een boek uit de schoolbibliotheek mee naar huis en weer terug naar school te
brengen.
De leerlingen uit groep 5-8 kunnen het bibliotheekboek vervoeren in hun rugzak.

Om de week gaan de kinderen naar de schoolbibliotheek. Ze lenen daar boeken om in de klas te lezen. Vanaf nu
mogen ze ook een boek kiezen die ze thuis mogen gaan lezen.

Het is dus de bedoeling dat het tasje op woensdag 2 november met het
boek erin weer terugkomt op school. Dan zal het bibliotheekboek geruild
gaan worden. Wees zuinig op de tas, want het tasje gebruiken we de
gehele periode in zowel groep 3 als 4.

We hopen met het uitlenen van de bibliotheekboeken naar huis weer een
nieuwe stap te zetten binnen één van de speerpunten van Het Baken:
Leesplezier en goed kunnen lezen.

Alvast dank voor uw medewerking en veel (voor-)leesplezier toegewenst!

_____________________________________________________

TSO
Om de TSO (TussenSchoolseOpvang) goed te laten verlopen met voldoende bemensing zijn wij genoodzaakt om
pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Trema en Kinderopvang Buitenspel in te zetten. De medewerker
van Trema is al gestart en de medewerkers van Buitenspel starten binnenkort. Dit brengt extra kosten met zich
mee voor ons. Daarom zal het overblijven na de herfstvakantie 2.50 euro per keer gaan kosten.

_____________________________________________________

Complimenten!
In de afgelopen weken heeft de Leerlingenraad twee keer een parkeeractie uitgevoerd. In
totaal zijn er maar 3 rode parkeerkaarten uitgedeeld aan ouders/grootouders. Dit had
betrekking op het parkeren langs de weg bij het hek aan de zijkant van school. Alle
andere ouders/grootouders parkeerden keurig in de parkeervakken. De Leerlingenraad
wil alle ouders/grootouders hier complimenten voor geven. Blijf dit volhouden. Mocht u
een rode kaart ontvangen hebben, dan gaan we ervan uit dat de Leerlingenraad een
duidelijk signaal heeft afgegeven en dat u voortaan in de parkeervakken parkeert.

https://www.ad.nl/gezin/met-twintig-minuten-voorlezen-per-dag-komt-je-kind-met-2-miljoen-woorden-per-jaar-in-aanraking~a6506dbf


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die schooloverstijgend en van
belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de vereniging. De GMR is de schakel tussen ouders,
personeel en bestuur.
Het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over het schooljaar 2021-2022 is
beschikbaar. U treft het verslag in de bijlage bij deze Bakenpraat aan.

___________________________________________________

OuderHulpGroep
Graag stellen wij ons nog even (opnieuw) aan u voor: wij zijn de
OuderHulpGroep van Het Baken. Een groep enthousiaste, creatieve
moeders die met elkaar activiteiten organiseren voor uw kind(eren) of
ondersteunen bij door school georganiseerde activiteiten.

De aankomende maanden organiseren wij o.a.: Het Nationaal
Schoolontbijt, de aankomst van Sinterklaas & de Kerstviering.

Zo zorgen wij er onder andere voor dat:

● alle klassen zijn voorzien van voldoende eten & drinken voor een gezellig schoolontbijt;
● de schoenen die op school worden gezet gevuld worden met een cadeautje;
● Sinterklaas een bezoek brengt aan onze school;
● er voor alle onderbouw kinderen een cadeautje uit te pakken is wanneer de Sint op bezoek komt;
● de Kerstversiering in school er weer op tijd staat en,
● dat er na de Kerstviering van de kinderen voor iedereen een hapje en een drankje klaar staat op

het schoolplein.

Wist u dat wij er ook voor zorgen dat er een kop koffie of thee klaar staat tijdens ouderbijeenkomsten?

Op dit moment zijn we op volle sterkte en zijn er geen vacatures. Wel kunt u zich alvast aanmelden zodat we u
kunnen benaderen wanneer er wél een vacature ontstaat. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen? Stuur dan een
mailtje naar bestuur.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl.

____________________________________________________

Winnaars The Masked Reader
Op maandag 3 oktober zijn we gestart met de KinderBoekenWeek. Dit jaar hebben we als thema Gi-Ga-Groen.
Veel natuur, groen en natuurlijk (voor)lezen. Voor de groepen 1 - 4 zijn we gestart met het toneelstuk Roodkapje
op zoek naar het boek Yari en de Slippervis. Voor de groepen 5 - 8 zijn we gestart met The Masked Reader.
We hadden 6 Masked Readers en aan de leerlingen de taak om te raden wie de voorlezer was. Dit was nog lastig
om te ontmaskeren maar het is door veel leerlingen gelukt. Gefeliciteerd winnaars!
De winnaar uit groep 7b, Roos Wemmenhove, was ziek en staat daardoor helaas niet op de foto.



Data:
*week 41: deze week nog “groen naar school”
*week 41 en 42: vervolg kinderboekenmaand
*donderdag 13 oktober: continurooster voor de hele school, alle kinderen zijn om 14.15 uur uit
*dinsdag 18 oktober: fietskeuring voor de groepen 5 t/m 8
*woensdag 19 oktober: dansen met Lennie Gi-ga-groot cadeau
*woensdag 19 oktober: kijkmoment voor ouders in alle groepen, van 12.00 uur tot 12.15 uur
*vrijdag 21 oktober: dansen met Lennie Gi-ga-groot cadeau
*week 43: herfstvakantie
*week 44: luizencontrole
*woensdag 2 november: Dankdag (aandacht in alle klassen en ontmoeting met ouders om 08.45 uur in
speellokaal)
*volgende Bakenpraat: 2 november

!!Om in uw agenda te noteren: Op dinsdag 09-05-2023 zijn alle kinderen om 14.15 uur uit (iedereen blijft op
school eten) i.v.m. een extra scholingsmoment van de teamleden.

Welkom op school
In groep 1a zijn Milan Taal en Maud Versteeg inmiddels gestart op Het Baken.

Een fijne tijd toegewenst!

Hockeyclub Rapid
Op woensdag 19 oktober houdt hockeyclub Rapid een vriendjes en vriendinnetjes dag. De uitnodiging hiervoor
treft u in de bijlage aan.

____________________________________________________

Volleybalvereniging Voltena
Team Voltena Dames 1 speelt volleybal in de eredivisie, het hoogste niveau van Nederland,
en organiseert een leuke kleurplatenwedstrijd (op school te verkrijgen) voor de groepen 3 t/m
6.
Lever jouw kleurplaat in op 22 oktober tussen 18:30 tot 18:45 bij binnenkomst van de
wedstrijd van Team Voltena Dames 1 in sporthal de Crosser.



Dames 1 speelt om 19.00 uur tegen ARBO Rotterdam/Fast Dames 1.
Aan het einde van de wedstrijd wordt de winnaar bekend gemaakt.
Wat kan je winnen met de kleurplatenwedstrijd?
5 VIP plekken bij een wedstrijd naar keuze en een beach topje van Olympisch beachvolleybalster en Voltena
speelster Raïsa Schoon.
Doe jij ook mee? We zien graag al jullie mooie tekeningen tegemoet.

Namens Team Voltena Dames 1

____________________________________________________

Vakantie Bijbel Week
In de bijlage bij deze Bakenpraat ontvangt u een uitnodiging voor de Vakantie Bijbel Week voor alle kinderen
vanaf 5 jaar. In de herfstvakantie zijn de kinderen welkom bij allerlei leuke activiteiten.

____________________________________________________

Jongerenwerk Gemeente Altena
Op woensdag 26 oktober en vrijdag 28 oktober organiseert het Jongerenwerk van gemeente Altena vier FIFA 23
toernooien in combinatie met een Skills-training door voetbalclubs en sportcoaches. Ben jij goed in FIFA, ben je
minimaal 10 jaar en houd je van voetballen? Meld je dan gratis aan en doe mee:

● Woensdag 26 oktober van 18:00 tot 22:00 uur bij GDC in Eethen en Kozakken Boys in Werkendam.
● Vrijdag 28 oktober van 18:00 tot 22:00 uur bij VV Sleeuwijk en Sparta ’30 in Andel.

In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie, via de QR code kan worden aangemeld.

____________________________________________________

Kinderuniversiteit
Gratis college door een professor/rechter
Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit
zijn colleges van een echte professor, die plaatsvinden op de campus van
de universiteit. Op woensdag 9 november van 15.00-16.00u zijn alle
leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met hun ouder/begeleider. Het
college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven door een professor
die tevens rechter is. Ze zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een
toga dragen en wat voor onderzoek zij doet om
ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter hoeven.
Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: ww.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit.
Meer info vindt u in de flyer die u in de bijlage aantreft.

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

