
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 118:1 Laat ieders ‘s Heren goedheid prijzen
Volgende week: Nieuwe Liedboek 249 All night, all day

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen blikken we deze week terug op de Bijbelverhalen van David en Saul. We pakken hier de
draad weer op en gaan verder met de verhalen over David en Saul. David verstopt zich, hij kan Saul doden maar
doet dit niet.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Daar is Hij! (Johannes 1:1-34)
Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem iemand komt die groter
is dan hij. Als hij Jezus ziet, zegt Johannes: ‘Daar is Hij!’

Volgende week is het thema Heb je het al gehoord? (Johannes 1:35-52 en
2:1-11)
Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias
is. De leerlingen gaan Jezus volgen en vertellen het ook aan anderen. Op een
bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn.

_____________________________________________________

TSO
Voor de overblijf op maandag en donderdag zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. Het gaat hierbij
om de overblijf bij de kleuters. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: tso@hetbaken-werkendam.nl

Als bijlage hebben we voor u de kwaliteitskaart toegevoegd die wij hanteren bij de TSO. Wilt u deze doornemen
en de afspraken bespreken met uw kind?

_____________________________________________________

Werkplaats
Voor de werkplaats zijn wij op zoek naar een naaimachine. Heeft u er een staan
op zolder en doet u er niets meer mee, dan zouden wij daar heel blij mee zijn!
Ook zijn wij op zoek naar lappen stof. Heeft u restjes waar u niets meer mee doet
dan houden wij ons aanbevolen.

mailto:tso@hetbaken-werkendam.nl


_____________________________________________________

Open Dag
Op dinsdag 25 januari 2023 houden we een Open Dag op Het Baken voor ouders die kinderen hebben die
gedurende het komende schooljaar (2023-2024) 4 jaar worden.

Deze Open Dag houden we in 3 tijdvakken:
*10.00-11.00 uur
*15.00-17.00 uur
*18.30-20.00 uur

Belangstellenden voor de Open Dag vragen we om zich vooraf aan te melden via
directie.hetbaken@destroming.eu of via 0183-501486 (liefst telefonisch).

VAN HARTE WELKOM!!!!

We willen u vragen om dit bericht te verspreiden onder familie/vrienden/kennissen waarvan u weet dat ze een
kind van 2 of 3 jaar hebben. Alvast dank hiervoor!

Ouders van Het Baken die zelf een kindje thuis hebben dat komend schooljaar naar school zal gaan komen, willen
we vragen om dit kindje in de maanden januari of februari aan te melden middels het aanmeldformulier dat op
onze website staat. Ook kunt u een mailtje naar de directie sturen en vragen om een aanmeldformulier. Op deze
manier kunnen we tijdig aan de slag met het vormgeven van de groepen voor het komende schooljaar. Alvast
dank voor uw medewerking!

____________________________________________________

DANK!!
Langs deze weg willen we Slager Van den Heuvel heel hartelijk
danken voor de erwtensoep die geschonken is voor het gezellig
samenzijn van ouders tijdens de Kerstvieringen.

Ook willen we Patrick Ritmeester bedanken voor het lassen en
repareren van een tafelpoot aan een leerlingtafeltje.

De ouders van onze OuderHulpGroep willen we ook in het zonnetje
zetten: Beste dames; wat hebben jullie een werk verzet tijdens de
afgelopen maanden. Dank voor jullie enorme inzet, met name richting
Sint en Kerst!

Fijn dat we zulke betrokken bedrijven en ouders om ons heen hebben!!



____________________________________________________

De Bibliotheek Op School
Vandaag konden alle kinderen van onze school weer nieuwe leesboeken
uitzoeken om op school en thuis te lezen. Het viel de
bibliotheekmedewerkers op dat veel kinderen hun geleende boeken van
thuis niet bij zich hadden. We willen u vragen om over twee weken, dus op
woensdag 25 januari aan alle kinderen de geleende bibliotheekboeken
mee te geven. Het is de bedoeling dat de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun
boeken vervoeren in de mooie oranje boekentas die zij te leen hebben
gekregen van school.

Juf José de Kloe
Enkele dagen voor de Kerstvakantie heeft juf José de Kloe ons laten weten dat zij een andere baan aangeboden
heeft gekregen op een basisschool in Aalst. Na intern overleg hebben we besloten om juf José per januari 2023 al
te laten starten op haar nieuwe school. Juf Ankie de Peuter blijft tot aan de zomervakantie lesgeven aan groep
1b/2b samen met juf Mien de Peuter. Voor groep 1c gaan we op zoek naar een enthousiaste kleuterleerkracht die
op maandag kan lesgeven. Deze week zal hiervoor de advertentie geplaatst worden. We vinden het fijn als u met
ons mee zoekt!

Juf Elike van Oosten
Net voor de Kerstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Elike van Oosten. Zij is deze week begonnen als
leerkracht van de instroomgroep op CBS De Morgenster in Sleeuwijk. We willen juf Elike bedanken voor haar inzet
op Het Baken en wensen haar alle goeds en Gods zegen toe!

Verlof juf Deborah Bok
Volgende week is juf Deborah Bok voor het laatst op school. Hierna gaat ze met zwangerschapsverlof. Wij
wensen haar een fijn verlof toe en wachten het babynieuws in spanning af. Juf Jenine de Keizer gaat haar
vervangen In de vorige Bakenpraat heeft zij zich al voorgesteld.

Blij nieuws
Juf Janike heeft ons laten weten dat zij in verwachting is van haar tweede kindje. Ze is
in juli uitgerekend. We willen juf Janike, haar man Timothy en hun zoontje Mecs van
harte feliciteren met dit mooie nieuws. We wensen juf Janike een goede en gezegende
zwangerschap toe!

Juf Dianne is gisteren getrouwd met haar Jan Willem. We willen het bruidspaar Schmol
van harte feliciteren met dit heuglijke feit en wensen hen Gods zegen toe met hun gezin.



Data:
*Dinsdag 24 januari: Open Dag op Het Baken!
*Woensdag 25 januari: Start Nationale Voorleesdagen
*Woensdag 25 januari: Bibliotheek voor de hele school: dus bibliotheekboeken meegeven naar school!
*Woensdag 25 januari: volgende Bakenpraat
*Komende weken: Muziekwijzer voor diverse groepen
*Komende weken: afname Medio Citotoetsen groep 3-8

Welkom op school:
In groep 1a zijn Noor Vuurens en Finn Paans inmiddels gestart. Ook in groep 1c zijn twee
nieuwe kinderen gekomen, namelijk Ezra Verdoorn en Joas Lam. Van harte welkom!

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!


