
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 433:1 Kom tot ons de wereld wacht
Volgende week: Nieuwe Liedboek 440: Ga stillen in den lande

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld Saul. De Israëlieten wilden een échte koning.
Maar was Saul wel een goede koning? Ook wordt het verhaal over David en Goliath
verteld, een spannend verhaal. David is een held!

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Hoor je dat? (Jesaja 6:1-13, 11:1-10
en 40:1-11)
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en
vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt
aan mensen. Deze week horen we over de roeping van Jesaja en over zijn visioenen
van een nieuwe koning en een vredestijd.

Volgende week is het thema: Stel je voor (Lucas 1:1-56)
De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind
krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een engel, zij wordt
moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabet en zingt een lied over hoe God de wereld verandert.

_____________________________________________________

Advent
De vier weken voorafgaand het Kerstfeest noemen we Advent. Deze weken staan in het teken van de
verwachting van de geboorte van de Here Jezus. In deze vier weken werken wij met de kinderen van Het Baken
naar het Kerstfeest toe. We geven onze kinderen de boodschap van HOOP en Verwachting mee. Om Advent
zichtbaar te maken in school worden adventskaarsen aangestoken in de groepen; per week komt er een kaarsje
bij.
Het thema van Advent in groep 3-8 is: ‘Droom met me mee’ Dromen
bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat,
als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met
elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de
mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en
geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja;
zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar Kerst lezen we
opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen
we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we



horen over Maria, de jonge vrouw uit Narazet die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt.
Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar.
De kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar.
Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt
kerst een feest voor iedereen!

_____________________________________________________

Kerstviering
De Kerstvieringen zullen dit jaar gehouden worden op donderdagavond 22 december. De vieringen vinden plaats
in de eigen groepen met kinderen en teamleden. De vieringen vinden plaats van 19.00 uur tot 19.45 uur. Tijdens
de vieringen van de kinderen zal er op het schoolplein een gezellig samenzijn plaatsvinden voor alle ouders van
onze school. Dit samenzijn met koffie/thee en iets lekkers wordt georganiseerd door de OuderHulpGroep. Na
afloop van de Kerstvieringen komen de kinderen naar buiten en kunt u uw kind(eren) meenemen.
Donderdag 22 december  is er een continurooster, dus alle leerlingen zijn om 13.30 uur uit.

_____________________________________________________

Sint
Op vrijdag 2 december is het echt zover: Sint zal Het Baken dan weer een bezoek
brengen. Dit jaar is het eindelijk weer mogelijk om Sint met alle kinderen van Het
Baken welkom te heten. Hierover het volgende:
INFORMATIE OVER DE AANKOMST VAN SINT:
-Er kan vrijdagochtend niet geparkeerd worden in de straat naast ons schoolhek en
ook niet in de parkeervakken naast ons schoolhek. De straat zal aan de kant van de
Rijshaak ook worden afgezet. U wordt dus verzocht om via de Richter naar school te
rijden.
-Alle kinderen worden vrijdag om 08.25 uur op school verwacht:
*De kleuters moeten vrijdag om 08.25 uur allemaal in de klas aanwezig zijn.
*De kinderen uit groep 3 mogen vrijdag, als ze op school aankomen, hun tas naar binnen brengen en gaan daarna
weer meteen naar buiten toe.
*De kinderen uit groep 4 gaan niet naar binnen en blijven op het schoolplein.
*De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen voor schooltijd hun surprise naar binnen brengen, maar komen daarna ook
meteen naar buiten toe.
-Om 08.25 uur (tweede bel) verzamelen de kinderen uit groep 3 t/m 8 zich bij de eigen leerkracht op het plein. De
leerkrachten weten waar zij met hun groepen gaan staan op het plein.
-Als ouder bent u van harte welkom om de aankomst van Sint mee te maken, maar we willen u wel vragen om
buiten het hek te gaan staan en het zicht niet weg te nemen voor de kinderen. Als ouder kunt u langs het
schoolhek aan de Koelemaaier gaan staan of langs het hek aan de zijkant van ons schoolgebouw vanaf de
basket. Er zal aangegeven worden op de stoep waar u kunt gaan staan.
-Foto's maken mag, maar ze mogen niet verspreid worden. (Dit i.v.m. privacywetgeving.) Foto's zijn dus alleen
voor eigen gebruik.

We willen u alvast danken voor uw medewerking.

Na de schoolbrede ontvangst zullen de groepen 1 t/m 4 Sint en de pieten buiten ontmoeten. In de groepen 5 t/m 8
wordt Sint gevierd middels surprises en gedichten. We willen er met elkaar weer een leuk feest van maken.
Aan de ouders van groep 1-4 willen we vragen om qua kledingkeuze rekening te houden met de
weersverwachting van komende vrijdag. (De kinderen bezoeken Sint namelijk buiten.) Het ziet ernaar uit dat het
droog weer is komende vrijdag. Wel koud; kleed uw kind dus warm aan.



________________________________________________

Mad Science
Dit schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer de gelegenheid om na schooltijd bezig te zijn met
wetenschap en techniek bij Mad Science. Dit bevordert een nieuwsgierige, onderzoekende en
probleemoplossende houding bij kinderen. De lessen worden op school gegeven.
Als start voor deze lessen zal er op woensdagochtend 21 december op school een show gegeven worden. Tijdens
de show horen en zien de kinderen wat wetenschap en techniek inhoudt. Na afloop krijgen alle kinderen een
inschrijfformulier mee voor de lessen na schooltijd. Hieronder staat het schema wanneer deze lessen
plaatsvinden.
Dag: Donderdag
Tijd;  15:30 - 16.30
Dag 1: 12-1-2023
Dag 2: 19-1-2023
Dag 3: 26-1-2023
Dag 4: 2-2-2023
Dag 5: 9-2-2023
Dag 6: 16-2-2203

____________________________________________________

Verlof aanvragen
Nu de Coronaperiode grotendeels achter ons ligt, komen er weer volop verlofaanvragen binnen bij de directie. Op
dit moment valt op dat er behoorlijk wat verlofaanvragen helemaal of gedeeltelijk moeten worden afgewezen,
omdat de reden van het verlof niet binnen de wettelijke regelgeving wordt toegestaan.
We willen aan u vragen om, alvorens een verlofaanvraag in te dienen (of al een vakantie of uitje te boeken), de
toelichting en regelgeving omtrent verlof goed door te lezen. Deze is te vinden op het verlofaanvraagformulier (te
vinden op onze website onder het kopje ‘OUDERS’, of in onze schoolgids (verzonden aan alle ouders aan het
begin van het schooljaar en ook te vinden op onze website onder het kopje ‘OUDERS’).
Alvast dank!

____________________________________________________

Data:
*vrijdag 2 december: Sinterklaas komt op school: alle kinderen worden om 08.25 uur op school verwacht!
*vrijdagmiddag 2 december: Cultuurmenu groep 7 en 8
*maandag 12 en donderdag 15 december: groepen 6 Uitvindfabriek
*woensdag 14 december: Kerst crea ochtend groep 6-8
*woensdag 14 december: volgende Bakenpraat
*donderdagavond 22 december: Kerstvieringen in de klas, continurooster dus alle leerlingen zijn om 13.30 uur uit.
*vrijdag 23 december: alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit! Daarna Kerstvakantie.



Welkom op school:
In groep 1a heten we Fenne van Oord welkom en in groep 1c is Ryan van der Stelt
gestart.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Pietenfeest bij Voltena
Op vrijdag 2 december organiseert Voltena een Pietenfeest en een clinic. U ontvangt in de bijlage een flyer met
meer informatie.


