
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 314: Here Jezus om Uw woord
Volgende week: Nieuwe Liedboek 402: U maakt ons één, U bracht ons tezamen

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week het Bijbelverhaal verteld over Simson. Hij was een bijzondere knecht van
God. Ook wordt over Simson en Delila verteld. De week erna wordt het verhaal over Samuel verteld. Zijn moeder
Hanna wilde zo graag een kindje! Later werd Samuell geroepen door God zelf.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Zie je het nog zitten? (Numeri 13:1 - 14:9)
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme vruchten;
maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn somber, maar
Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer..

Volgende week is het thema: Naar de overkant (Deuteronomium 31:1-8 en
34:1-12 en Jozua 4:4-9)
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe
aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God hem het land uit de verte zien.
Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over
en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de
Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn.

_____________________________________________________

Sint
Sinterklaas is ondertussen in Nederland aangekomen. Op maandag 21 november mogen de kinderen van Het
Baken hun schoen zetten. Meer informatie hierover volgt via de leerkrachten.

Op vrijdag 2 december is het echt zover: Sint zal Het Baken dan weer een bezoek
brengen. Dit jaar zal dat op een bijzondere manier gebeuren! De groepen 1 t/m 4
zullen Sint en de pieten ontmoeten. In de groepen 5 t/m 8 wordt Sint gevierd middels
surprises. We willen er met elkaar weer een leuk feest van maken!

Er is een mailadres van Sinterklaas. sint.hetbaken@destroming.eu
De kinderen kunnen op deze manier naar de Sint mailen met vragen, verhalen, lijstjes
insturen of een foto van hun tekening. Sinterklaas is heel benieuwd naar alle verhalen!

mailto:sint.hetbaken@destroming.eu


_____________________________________________________

Mailadres TSO
Afgelopen tijd waren er wat problemen en onduidelijkheden met het aanmelden voor de kinderen.
Het is de bedoeling dat u het mailadres tso@hetbaken-werkendam.nl of de formulieren via
www.hetbaken-werkendam.nl gebruikt voor het aanmelden en afmelden van uw kind.

Nieuwe collega’s
Een tijdje geleden hebben we u via Parro laten weten dat juf Jenine de Keizer het zwangerschapsverlof van juf
Deborah Bok in groep 3b gaat invullen.
We zijn verheugd om u te laten weten dat we een opvolger gevonden hebben voor juf Elike van Oosten: vanaf
januari 2023 gaat juf Nicolien Both op maandag en dinsdag lesgeven aan groep 5a.
In deze tijd van personeelstekorten in het onderwijs zijn we extra dankbaar dat het gelukt is om 2 nieuwe
enthousiaste juffen te vinden voor Het Baken!
In één van de komende Bakenpraten zullen beide nieuwe juffen zich aan u voorstellen.

Data:
*week 46 en 47: Zorggesprekken groep 1-7 en Voortgangsgesprekken groep 8
*maandag 21 november: schoen zetten
*maandag 21 november: Cultuurmenu groep 3 en 4
*dinsdag 22 en woensdag 23 november: dansen met Lennie in het speellokaal
*woensdag 30 november: groepen 1 vrij (i.p.v. vrijdag 2 december, dan gaan zij naar school)
*vrijdag 2 december: Sinterklaasviering
*vrijdagmiddag 2 december: Cultuurmenu groep 7 & 8
*volgende Bakenpraat: woensdag 30 november

Welkom op school:
In groep 1 c zijn Mila Koman, Vera Kooij erbij gekomen en de tweeling Koen en Tommie
Vogels zijn ook gestart. Van harte welkom!

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!
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Geboren:
Brent (groep 5a) en Jurre (groep 2b) Ritmeester hebben een zusje gekregen: Lucy.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

Winter-avondwandeling
In de bijlage vindt u een flyer met informatie over de winter-avondwandeling die binnenkort plaatsvindt en hoe u
zich hiervoor kunt aanmelden.


