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ALGEMEEN
Lied van de week
Deze week zingen we NLB 440:1 en/of LB 127:1
Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is op handen
Van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

In de week van 4 december zingen we:
NLB 444: 1 en/of LB 124:1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt in de eerste week het verhaal van Mozes afgerond.
Twaalf verspieders mogen het beloofde land (Kanaän) verkennen, Mozes neemt
afscheid van het volk en God helpt het volk Israël om de eerste stad (Jericho) in te
nemen. In de tweede week wordt de overstap naar het nieuwe testament gemaakt.
God doet zowel aan Zacharias als aan Maria een belofte; de een kan het moeilijk
geloven en de ander vertrouwt direct op God.
In de groepen 3 t/m 8 begint deze week het adventsproject “Woorden in de nacht”.
De kinderen luisteren naar de profeet Jesaja. Hij leeft in donkere tijden. Maar dwars
door alle dreiging heen zingt Jesaja een lied over God en zijn toekomst. Een stem
kan een verschil maken! Gods stem, maar ook onze eigen stem. Volgende week is
het thema: Speciaal voor jou. In de verhalen van deze week komt de engel Gabriël
twee keer naar de aarde. Hij heeft een bijzondere boodschap voor Zacharias en voor
Maria. Beiden horen dat ze een kind krijgen. Een speciale boodschap die hun leven
zal veranderen!
Sinterklaas
Sinterklaas is ondertussen in Nederland aangekomen en op dinsdag 21 november hebben de kinderen, als voorproefje
op het Sinterklaasfeest, al een presentje in hun schoen aangetroffen. Nu nog een paar nachtjes slapen en dan is het
echt zover: Sint zal Het Baken dan weer een bezoek brengen. Hij hoopt dinsdag 5 december a.s. rond 8.30 uur/8.45 uur
bij ons op school te komen. We willen er met elkaar weer een leuk feest van maken. Ik heb al begrepen dat er dit jaar
een paar Pieten extra bij zullen zijn!
Contact met de directie
Als u een berichtje heeft voor de directie van school (Ronald van der Kruk) is het fijn als u het officiële e-mailadres van
de directie gebruikt; dan wordt uw verzoek of mededeling het snelst gelezen. E-mailadres directie:
directie@pcbshetbaken.nl
Kerstvieringen
Het feest van de komst van de Here Jezus willen we net als andere jaren vieren in onze kerstvieringen.
Op donderdag 21 december a.s. zullen alle kleuters het kerstfeest vieren met hun ouders in de hal van onze school.
Met nadruk willen we noemen dat alleen de ouders uitgenodigd worden, omdat
we beperkt zijn in onze ruimte. We vragen u dan ook voor uw jongere kinderen
oppas te regelen.
De groepen 3 t/m 8 zullen de kerstviering in hun eigen groepen vieren.
De vieringen beginnen om 19.00 u. en zullen rond 19.45 u. afgelopen zijn.
We nodigen alle ouders uit na de viering hun kinderen op te komen halen en op
het plein nog iets te komen drinken.
Op deze donderdag maken we gebruik van het continurooster. De kinderen eten tussen de middag kosteloos in hun
eigen groep en zijn om 13.30 uur uit. ’s Avonds wordt iedereen dan bij de kerstviering verwacht.

Kerstkaarten
De gezellige feestdagen komen ook al in zicht. Het is een Nederlandse traditie om elkaar in de maand december geluk
toe te wensen. Elk jaar delen veel kinderen aan hun vriendjes en vriendinnetjes kaarten uit. Het jammere daarvan is dat
er altijd kinderen zijn, die om welke reden dan ook, geen kaartje krijgen en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarom
hebben we voor alle klassen afspraken gemaakt over de kerstkaarten in de groep.
De kinderen die het leuk vinden, mogen voor de hele groep één kaartje met een kerstgroet meenemen die dan in de
klas wordt opgehangen.
Als je het toch leuk vindt om je vriendjes en vriendinnetjes een eigen kerstkaartje te geven, dan is het de bedoeling die
bij hem of haar thuis in de brievenbus te doen. We hopen op ieders medewerking hierin.
Reorganisatie…
We zijn blij dat het goed gaat met onze school. Het schoolgebeuren verloopt fijn, positief en rustig en daar zijn we heel
blij mee. Het leerlingaantal groeit nog steeds. Op de teldatum van 1 oktober 2017 telden we 352 leerlingen, terwijl het
leerlingaantal een jaar geleden op 331 stond.
De komende tijd zullen we dat praktisch gaan merken in de ruimte die onze school biedt. Na de kerstvakantie zal er
opnieuw een verschuiving plaatsvinden.
De nieuwe kleutergroep (instroomgroep) zal net als vorig schooljaar in het speellokaal geplaatst worden. In de hal zullen
dan weer de gym- en bewegingslessen aan de kleuters gegeven worden.
Ondertussen zijn we nog steeds met de gemeente Werkendam in gesprek om een oplossing te vinden voor onze
situatie, daar de prognose voor de komende jaren een nog verdere groei laat zien.
Nieuwe leerlingen
Het is erg leuk om steeds weer nieuwe leerlingen op Het Baken te mogen begroeten.
In de vorige Bakenpraat zijn de kinderen die in de eerste periode van het jaar in groep 1
ingestroomd zijn genoemd.
Na de kerstvakantie zullen er opnieuw jongste kleuters op Het Baken van start gaan.
Juf Deborah zal nl. na de kerstvakantie met de instroomgroep (jongste kleuters) in het
speellokaal haar eigen klasje opstarten. We wensen haar en de kinderen een heel fijne
tijd in deze kleutergroep toe.
Open dag
Jaarlijks houdt Het Baken haar open dag. Deze open dag is bedoeld voor ouders die hun kind willen aanmelden op de
basisschool.
Op dinsdag 30 januari a.s. van 13.15 u. tot 16.00 u. en van 19.00 u. tot 20.30 u. zijn alle ouders met kinderen die vóór 1
oktober 2019 vier jaar hopen te worden van harte welkom voor kennismaking en aanmelding.
Als u iemand in uw familie of kennissenkring heeft die voor onze open dag in aanmerking komt, dan vragen we u die
ook alvast uit te nodigen.
Als u al bekend bent met Het Baken en uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar wordt, dan kunt u ook nu al een
aanmeldingsformulier op school vragen.
Inspectie sporthal
Op maandag 11 december vindt er in sporthal de Crosser een inspectie plaats. Vanwege deze inspectie komen de
gymlessen op deze dag te vervallen.
Kerstvakantie
Op vrijdag 22 december a.s. om 12.00 u. zal voor alle groepen de kerstvakantie beginnen.
We hopen op maandag 8 januari 2018 weer alle kinderen op school te verwelkomen.
Vuurwerk
Zo af en toe horen we kinderen al praten over (illegaal) vuurwerk. Op school hebben
we de stellige afspraak: GEEN VUURWERK! We hopen dat u als ouders daar ook
oplettend in wil en zal zijn.
Studiemiddag
Aan het begin van het schooljaar is het al naar u gecommuniceerd, maar we vinden
het toch goed om nog even te noemen, dat er op donderdagmiddag 25 januari voor
alle leerkrachten een studiemiddag gepland staat. Dit houdt in dat alle groepen deze
donderdagmiddag om 12 uur uit zijn.

Stakingsdag
Het bestuur van de Stroming heeft ervoor gekozen om op de aangekondigde stakingsdag van 12 december a.s. haar
scholen open te houden.
Het schoolbestuur steunt de oproep om de salarissen in het primair onderwijs in lijn te brengen met andere sectoren in
het onderwijs. Daarnaast onderschrijft het bestuur dat er meer geld nodig is voor het reduceren van de werkdruk; al is
bekend dat financiën daartoe niet het enige middel kunnen zijn. En het bestuur ondersteunt de vraag naar een
passende en toereikende vergoeding voor de materiële instandhouding. Het bestuur vindt het jammer dat de
gesprekken en acties tot nu toe niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Het bestuur vindt staking op dit moment een minder geschikt middel om de beoogde doelen te bereiken:
 Op 5 oktober 2017 is er effectieve leertijd ingeleverd. Dat wil men de kinderen zo kort daarna niet nog een keer
aandoen.
 December is een drukke maand waarin veel kinderen hun ritme kwijt zijn. Die verstoring van hun ritme wil men
niet vergroten door op 12 december weer een dag les vrij te creëren.
 Voor ouders is het opvangen van hun kinderen taakverzwarend: het bestuur wil zich terughoudend opstellen om
binnen een korte tijdsspanne dat twee keer van ouders/verzorgers te vragen.
ONDERBOUW
Speelgoedmiddag
De laatste donderdagmiddag van de maand mogen de leerlingen van de kleutergroepen
eigen speelgoed van thuis mee naar school nemen. De eerstvolgende speelgoedmiddag
is donderdag 30 november a.s. de volgende en tevens laatste speelgoedmiddag van dit
kalenderjaar is op donderdag 14 december.
Wilt u er op letten wat voor soort speelgoed uw kind meeneemt?
Liefst speelgoed waarmee kinderen samen kunnen spelen.
Inloop groep 3
De kinderen van groep 3 hebben weer hard gewerkt en veel kinderen kunnen al een heel
verhaal lezen. Op dinsdag 12 december ligt om 13.00 u. het werk van de kinderen weer klaar om door de ouders van
groep 3 bekeken te worden.
Kennismaken
De ouders en de nieuwe leerlingen van de instroomgroep (5e kleutergroep) krijgen binnenkort de uitnodiging om op
woensdagmiddag 13 december kennis te komen maken met juf Deborah en de andere kinderen van groep 0.
BOVENBOUW
VO-voorlichtingsavond groep 8
Woensdagavond 22 november hebben verschillende VO scholen zich op de voorlichtingsavond op Het Baken aan de
ouders van de kinderen van groep 8 mogen presenteren. We kijken terug op een waardevolle informatieve avond die
door veel ouders bezocht is.
Geboren
Zondag 19 november 2017 heeft juf Tineke een baby’tje
gekregen. Het is een jongetje en hij heeft de namen
Hildo Peter Boaz Zaal gekregen. Boaz is een paar weken te
vroeg geboren, maar maakt het naar omstandigheden goed.
Omwille van de gezondheid van moeder en zoon, moesten
ze nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Afgelopen
donderdag mochten moeder en zoon naar huis en is de
kraamtijd van start gegaan. We feliciteren juf Tineke, haar
man Teus en de kinderen Marijn, Daphne en Isa met de
geboorte van hun zoon en broertje. We wensen de ouders
Gods zegen toe bij de opvoeding van Boaz.
OUDERHULPGROEP
Rekeningnummer OHG
Zo af en toe wordt de vraag gesteld wat het rekeningnummer van de ouderhulpgroep is om de 40 euro ouderbijdrage
over te kunnen maken. Hier komt het rekeningnummer nog een keer:

NL49RABO0368728668 t.n.v. De Stroming o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

BELANGRIJKE DATA


30 november: speelgoedmiddag groepen 1 en 2



05 december: Sinterklaas bezoekt Het Baken



12 december: inloopmoment in groepen 3



14 december: speelgoedmiddag groepen 1 en 2



21 december: continurooster en ’s avonds de kerstviering op school



22 december: 12 uur start kerstvakantie tot maandag 8 januari 2018

 In de andere bijlage is nog een brief over ‘de route naar een ander bestuursmodel’
van het bestuur meegestuurd.
De volgende Bakenpraat zal half december uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken
HET BAKEN IN DE BUURT

- vrijdag – 15 december – vrijdag – 15 december - vrijdag – 15 december – vrijdag 15 dec.Beste ouders
Een poosje terug is aan jullie gevraagd om potjes te sparen voor de Herdertjestocht van
15 december 2017.
Dit is prima gelukt dankzij de hulp van heel veel ‘potjes eters’. We hebben er nu meer dan 1000 en u hoeft ze verder niet
meer voor ons te sparen. Heel erg bedankt voor de hulp!
We kunnen de loop route hiermee prima verlichten!
Als sinterklaas weer uit Nederland vertrokken is, krijgen de kinderen op school een uitnodiging mee voor deze
herdertjestocht.

- vrijdag – 15 december – vrijdag – 15 december - vrijdag – 15 december – vrijdag 15 dec.-

Wereldlichtjesdag
Land van Heusden en Altena
Een herdenkingsbijeenkomst ter herinnering aan overleden kinderen
Op de tweede zondag in december worden om 19.00 uur wereldwijd kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te
herdenken.
In heel Nederland zijn er diverse locaties waar hiervoor bijeenkomsten worden georganiseerd.
Sinds 2012 organiseren wij dit ook in het Land van Heusden en Altena. Wij
nodigen u hiervoor van harte uit!

Datum: 10 december 2017
Locatie: Fort Altena te Werkendam
Aanvang: 18.30 uur
Entree: gratis
Aanmelden of meer info: tel. 06-40602170
of via
info@wereldlichtjesdagheusdenaltena.nl

www.wereldlichtjesdagheusdenaltena.nl

