
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 981: 1 Zolang er mensen zijn op aarde
Volgende week: Nieuwe Liedboek 718:1 God die leven hebt gegeven

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Ruth en Boaz, Naomi wilde graag terug naar
haar eigen land. Ruth blijft trouw en wil ook mee met Naomi. Ook wordt het verhaal over Gideon verteld, die is heel
dapper!

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Wat nu? (Exodus 32:1-20 en Exodus
34)
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog
terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden
als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij
wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen
platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden.

Volgende week is het thema: Nu is het genoeg (Numeri 11 en 12)
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en watermeloenen, nu alleen
maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel
dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen.
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen
later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken.

Ook wordt er op woensdag 2 november aandacht besteed aan Dankdag in alle groepen

_____________________________________________________

Voortgangsgesprekken
In de periode van 14 november-25 november zijn de voortgangsgesprekken van de groepen 8. We verwachten de
kinderen van groep 8 ook bij deze gesprekken. De leerkrachten van groepen 1 t/m 7 hebben vertelgesprekken
gevoerd in september en oktober. Zij zullen voortgangsgesprekken voeren in de maanden februari en maart 2023.
Wanneer een leerkracht uit groep 1-7 bepaalde zorgen/vragen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, dan zal
hij/zij in de maand november een live gesprek of telefoongesprek met u inplannen. Wanneer u zelf als ouder zorgen
of bepaalde dringende vragen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u zelf natuurlijk ook contact
opnemen met de leerkracht van uw kind.

_____________________________________________________



Week van de Mediawijsheid
Op Het Baken besteden we aandacht aan "De week van de Mediawijsheid", die loopt van vrijdag 4 t/m vrijdag 11
november 2022.
In alle groepen worden verschillende lessen gegeven met betrekking tot mediawijsheid. Hiervoor gebruiken we de
online methode Cubiss. Het doel van de lessen is om de leerlingen op een speelse manier te leren omgaan met
media. Voor elke groep is een themaspecifieke mediawijsheid-les ontwikkeld, waarin telkens dezelfde opzet is
gehanteerd: doel, leerdoelen, onderdelen, duur, benodigdheden en verwerkingsopdrachten.
De opbouw van de thema's is als volgt:

Groep 1: De Doos, Televisieprogramma’s en Prentenboeken
Groep 2: Wat is een pictogram?
Groep 3: Media gebruiken
Groep 4: Reclame
Groep 5: Is alles waar? (3 lessen)
Groep 6: Wie ben jij op Internet? (2 lessen)
Groep 7: Cyberpesten (2 lessen)
Groep 8: Omgaan met sociale media (2 lessen)

Buiten deze specifieke week besteden we uiteraard ook aandacht aan wijs omgaan met (sociale) media.
Bijvoorbeeld tijdens de Kanjerlessen, de LEV-training in groep 7/8 en spontane situaties.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met meester Johan Steketee
(johan.steketee@destroming.eu)

_____________________________________________________

Fietscontrole groepen 5 t/m 8
Op dinsdagmiddag 18 oktober is voor de groepen 5a, 6, 7 en 8 de
fietsverlichtingscontrole op school gehouden.
In totaal hadden 160 kinderen hun fiets bij zich, welke we allemaal
gecontroleerd hebben op:

● werking verlichting (voor en achter)
● aanwezigheid reflectie
● degelijkheid trappers
● werking remmen
● geluidsproducerende bel
● dichte en vastzittende handvatten

Na de controle zijn de controle kaartjes bekeken en geteld en zijn we op de volgende verdeling uitgekomen:

controlepunten percentages

fietsen waar alle controlepunten goedgekeurd zijn 59%

fietsen waar niet alle controlepunten in orde waren, maar waar de verlichting
wel in goede staat was

28%

fietsen waar de verlichting afgekeurd is 13%
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In totaal was de fietsverlichting van 87% van de aangeboden fietsen in orde; fijn dat de verlichting van zoveel fietsen
(139 van de 160) oké is. De kinderen hebben ondertussen hun controlekaartje mee naar huis gekregen. U heeft thuis
al kunnen zien of de fiets van uw kind helemaal verkeersveilig is, of dat er misschien nog een kleine handeling
verricht moet worden om uw kind veilig op de fiets het verkeer in te kunnen laten gaan.

_____________________________________________________

Uitslag telling Groen naar school
In week 41 (10 oktober - 14 oktober 2022) 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 906 86 17 249 215 46

percentage 60% 6% 1% 16% 14% 3%

Aan het einde van dit schooljaar zullen we opnieuw een week Groen naar school
organiseren en stellen we als doel om het onlangs behaalde percentage ‘met de auto of
carpoolend naar school komen’ te evenaren of, als dit mogelijk is, nog verder te verlagen.
We willen u voor nu hartelijk bedanken voor het actief meewerken aan de groene week!

____________________________________________________

Rekenspellen
Vorig schooljaar zijn we op Het Baken gestart met het werken met onze nieuwe rekenmethode: Wereld In
Getallen 5. Het team van onze school volgt voor het tweede jaar scholing onder leiding van juf Carolien Hoeke
(onze rekenspecialist). Tijdens de scholingsbijeenkomsten leren we hoe we op de beste manier kunnen werken
met deze rekenmethode, maar trekken we ook met elkaar op om te komen tot nog beter rekenonderwijs waarbij
we de rekenmethode als middel zien en de leerkracht als methode.
Eén van de afspraken die we gemaakt hebben is dat er dagelijks in groep 3-8 vijf minuten extra rekentijd wordt
ingebouwd om aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. We willen dat alle kinderen op een
bepaald moment vlot antwoord kunnen geven op rekensommen zoals: 2+3=, 16-9=, 7x8=, 63:9= etc. Hierdoor
wordt het rekenmuurtje (zie afbeelding) van kinderen stevig opgebouwd.



Bij het oefenen van het automatiseren en memoriseren zetten we ook spelvormen in.
Op 28 september hebben we samen met het team van De Morgenster in Sleeuwijk een workshop gevolgd
omtrent de inzet van rekenspellen. Anneke Noteboom (rekenspecialist) is ingegaan op het nut van rekenspellen
om de basisvaardigheden rekenen te bevorderen bij kinderen. Zowel bij jonge kinderen als bij de oudere kinderen
is het effectief om rekenspellen te doen om zo het automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden te
bevorderen. We zijn die middag weer flink geïnspireerd.
En het leuke is… het thuis spelen van rekenspellen kan heel gemakkelijk. Op Thuis - Rondje Rekenspel
(https://www.rondjerekenspel.nl/thuis) kunt u allerlei spellen ter inspiratie voor thuis vinden. Laat het gerust aan
de leerkracht weten als u met uw kind iets leuks heeft ontdekt. Zo trekken we als ouders en school samen op om
het plezier in rekenen verder te vergroten. En…wellicht vindt u er ook nog een leuk cadeau voor uw kind voor 5
december.

Data:
*4 t/m 11 november: week van de mediawijsheid
*week 46 en 47: Zorggesprekken groep 1-7 en Voortgangsgesprekken groep 8
*dinsdag 8 november: Romein in de klas (groepen 6)
*dinsdag 8 november: Sinterklaaslootjes trekken groep 5-8
*woensdag 9 november: schoolontbijt
*woensdag 9 november: MR-vergadering
*woensdag 16 november: studiemiddag team: alle leerlingen zijn om 11.45 uur uit!
*volgende Bakenpraat: woensdag 16 november

Welkom op school:
In groep 1a zijn Zef de Haas, Tess Dibbits en Lizz Mandemakers gestart.
Josephine Ippel is in groep 1c gestart.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!
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