
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 444:1 Nu daagt het in het Oosten
Volgende week: Nieuwe Liedboek 484 Go, tell it on the mountain

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Zacharias die een bijzondere boodschap
kreeg. Het mooie kerstverhaal wordt verteld, over de herders en de Engelen en de geboorte van Jezus.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Nu wordt alles anders (Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a)
Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan Zacharias
weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook uit de profetie van
Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe koning geboren zal worden.

Volgende week is het thema: Kijk omhoog (Lucas 2:1-20 en Matteüs 2:1-12) Jezus
wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij
hem op bezoek mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een
ster volgen en zo bij Jezus komen om hem te aanbidden.

_____________________________________________________

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. De
kinderen krijgen in de klas iets lekkers om op te eten. 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.

_____________________________________________________

Vuurwerk
Op dit moment bemerken we dat er in Werkendam al volop vuurwerk wordt afgestoken, ook rondom onze school.
Wij hebben hierover gesproken met de wijkagent en willen u laten weten dat we hierin duidelijke richtlijnen
hanteren:



-Wanneer een leerling op school vuurwerk bij zich heeft of nog extremer: vuurwerk afsteekt op het schoolplein,
wordt dit ingenomen en overhandigd aan de wijkagent.
-Wij stellen u als ouders van de desbetreffende leerling op de hoogte.
-De wijkagent gaat vervolgens in gesprek met de desbetreffende leerling en er volgt een terugkoppeling naar de
ouders omtrent vervolgstappen.

We rekenen op u, als ouders, om te voorkomen dat het bovenstaande moet plaatsvinden. Alvast onze hartelijke
dank!

___________________________________________________

Even voorstellen:
Na de Kerstvakantie komen er twee nieuwe teamleden op Het Baken werken. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Nicolien Both
Hallo, mijn naam is Nicolien Both en werk sinds 2016 in het onderwijs. Een jaar
later ben ik getrouwd en ben nu gezegend met drie kinderen. Als ontspanning
vind ik het heerlijk om te volleyballen en gitaar te spelen. Ik heb erg veel zin om
op het Baken te komen werken en hoop u te zijner tijd te ontmoeten.

Jenine de Keizer

Mijn naam is Jenine de Keizer, 31 jaar en woon samen met mijn man en twee
kinderen in Werkendam. Ik ben een echt familiemens en onderneem graag
activiteiten met vrienden. In 2014 ben ik afgestudeerd aan de pabo, maar veel ouders
kennen mij waarschijnlijk van Kinderopvang BuitenSpel. Ik ben hier de afgelopen 6 jaar
werkzaam geweest.
Toch bleef het onderwijs altijd een speciaal plekje houden. Daarom heb ik heel veel
zin om in Januari aan de slag te gaan op Het Baken.

____________________________________________________

Juf José de Kloe
Juf José verwachten we na de kerstvakantie weer terug na haar zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Ze
gaat dan op maandag en dinsdag werken in groep 1b/2b, samen met juf Mien. Juf Ankie blijft nog even bij ons op
school, zij gaat na de kerstvakantie op maandag in groep 1c werken.



Data:
*donderdagavond 22 december: Kerstvieringen in de klas (19.00-19.45 uur), continurooster dus alle leerlingen zijn
om 13.30 uur uit.
*vrijdag 23 december: alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit! Daarna Kerstvakantie.
*26 december t/m 6 januari: Kerstvakantie
*9 tot en met 13 januari: Luizencontrole
*woensdag 11 januari: Verkeersquiz groepen 7
*woensdag 11 januari: Nieuwe Bakenpraat

Deze keer heel wat bijlagen van activiteiten die in de buurt georganiseerd
worden…

Jongerenwerk Altena en lasergamen
In de bijlage vindt u een flyer vanuit Jongerenwerk Altena, waarin zij zich aan u voorstellen. Tevens vindt u een
flyer waarin Jongerenwerk Altena jongeren uitnodigt om te komen lasergamen in het Vlechtwerk,

Bericht vanuit pleegzorg
Timon is een christelijke jeugdzorgorganisatie in Nederland. Eén van onze pijlers is pleegzorg. Rondom pleegzorg
zijn er toenemend zorgen over het dalend aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt. Hiervoor zijn allerlei
maatschappelijke redenen te benoemen. Dat neemt niet weg dat de vraag naar pleeggezinnen blijft en toeneemt.
Dat heeft ons aan het denken gezet hoe we meer mensen kunnen bereiken om pleegzorg onder de aandacht te
brengen. Basisscholen hebben een enorme achterban van potentiële pleeggezinnen.
Bij deze Bakenpraat vindt u een bijlage met meer informatie.

Winterfair
Vrijdag 16 december organiseert kinderboerderij Floreffehoeve een Winterfair van 17:00 uur tot 21:30 uur. Er zijn
veel leuke kramen o.a. kerstspullen, planten, Aloë Vera, sieraden, parfum, kaarten, fruit enz. Ook verkopen we
verse warme erwtensoep, broodjes kroket, hamburger en bockworst. We hebben een leuke oliebollenactie, van
tevoren te bestellen maar ook vers te koop. We draaien ook weer met het Rad van Avontuur, er zijn ontzettend
veel leuke en nuttige prijzen te winnen. Al deze cadeaus zijn gesponsord vanuit onze eigen winkels uit het dorp.
Echt de moeite waard! U bent van harte welkom. Alle informatie staat ook op de website, Facebook en Instagram.
www.kinderboerderij-werkendam.nl of bel Erika van Doorn 0627151944

Voorleesexpress
In samenwerking met Bibliotheek CultuurpuntAltena is de Gemeente gestart met de uitvoering van de
VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht
krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Ze ontmoeten elkaar thuis, zien elkaar online of op een
openbare plek. Samen met de ouders gaat een vrijwilliger aan de slag met taal en (voor)lezen. Zie voor meer
informatie en filmpjes de website https://voorleesexpress.nl/.

http://www.kinderboerderij-werkendam.nl/
https://voorleesexpress.nl/


In de gemeente Altena coördineert de Bibliotheek CultuurPuntAltena dit. Zij koppelen getrainde vrijwilligers aan
een vraaggezin. In het voorjaar van 2023 starten de vrijwilligers in de gezinnen. Het gaat om gezinnen met
kinderen van 2 t/m 8 jaar, waarbij sprake is van (een risico op) een taalontwikkelingsachterstand.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, mail dan gerust naar
voorleesexpress@bibliotheekaltena.nl.

Lichtjes op graven
In de bijlage vindt u een brief omtrent lichtjes op graven van oorlogsslachtoffers.

Altena on ice
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor Altena on ice. Dit wordt georganiseerd door de jongerenwerkers van de
gemeente Altena.

Kerstverhaal in schimmenspel
De commissie van de Herdertjestocht organiseert op zaterdagmiddag 24 december in de Maranathakerk een
Kerstverhaal in schimmenspel. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Uniek sporten
In de bijlage vindt u een bijlage omtrent Uniek sporten. Dit wordt georganiseerd door de sportcoaches van de
gemeente Altena.

mailto:voorleesexpress@bibliotheekaltena.nl

