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ALGEMEEN
Lied van de week.
Deze week zingen we NLB 531:1 = LB 47:1
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven en trouw en na te leven.

De volgende weken zingen we NLB 931
Don’t build your house on a sandy land.
Don’t build it too near the shore.
It might look a kind of nice,
but you’ll have to do it twice,
oh, you’ll have to build your house once more.
You’d better build your house on a rock,
make a good foundation on a solid spot
and then the storms may come and go,
but the peace of God you will know.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen komen deze weken de verhalen over het leven van de
Here Jezus aan bod. Jezus trekt met zijn leerlingen door het land en hij vertelt
over God en Zijn koninkrijk. Jezus maakt door wonderen (dochtertje van Jairus,
vijf broden en twee vissen, de verlamde man van Bethesda en de opstanding van
Lazarus) duidelijk wat we bij het Koninkrijk van God mogen voorstellen; dat

God bij ons wil zijn, dat Hij ons wil helpen en ons kan bevrijden.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week is: ‘Mag dat wel?’ Niet
iedereen is enthousiast over Jezus. De farizeeërs en Schriftgeleerden vinden
dat hij zich niet aan de regels houdt en dat Jezus met verkeerde mensen
omgaat. Maar Jezus vertelt dat hij gekomen is om mensen te helpen en
mensen die hem het meest nodig hebben de wet te wijzen. De verhalen laten
zien dat regels belangrijk zijn, maar dat je ze soms juist niet moet opvolgen. Het thema van de volgende week is: ‘Het
groeit zomaar’. Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Dit doet hij met voorbeeldverhalen over een zaaier en het
zaad, dat zomaar vanzelf groeit en veel vruchten geeft. De kinderen ontdekken dat planten en bomen vanzelf groeien.
Maar ook andere dingen groeien vanzelf, zoals zijzelf.
Open dag
Morgen is het weer zover! We houden onze open dag. Deze open dag is bedoeld voor ouders die hun kind willen
aanmelden op de basisschool.
Van 13.15 u. tot 16.00 u. en van 19.00 u. tot 20.30 u. zijn alle ouders met hun kind dat vóór
1 oktober 2019 vier jaar hoopt te worden of anders geïnteresseerd zijn in onze school 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 uit
te nodigen voor onze open dag. Wees ambassadeur voor ons school!

Virtuele rondleiding
Door een google-fotograaf is een virtuele rondleiding ontwikkeld. Deze rondleiding geeft belangstellenden de
mogelijkheid via onze website onze school te bezichtigen.
Het is zeker de moeite waard een kijkje te nemen en u door onze school te laten leiden.
Het is ook de moeite waard nieuwe ouders op deze rondleiding te wijzen.
Eerste rapport
De afgelopen weken zijn in alle groepen diverse toetsen voor rekenen, lezen en spelling afgenomen.
De scores van de toetsen van groep 3 t/m 8 zullen op het rapport worden vermeld.
Op donderdag 1 februari zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport mee naar huis krijgen. De portfoliomap
is weer aangevuld met een paar opdrachten die dit schooljaar zijn gemaakt.
We hopen dat dit alles u een duidelijk beeld geeft van de vorderingen die uw kind op school maakt.

Oudergesprekken
Voor alle leerlingen (instroomgroep uitgezonderd) zal er in de week van
5 t/m 10 februari een oudergesprek (voortgangs- of rapportgesprek)
worden gehouden.
U weet waarschijnlijk nog van de vorige gespreksronde dat we op zoek
zijn naar een nieuwe vorm, daar het handmatig maken van het totale
gespreksrooster in de loop van de tijd veel te arbeidsintensief geworden
is.
De afgelopen tijd hebben we verschillende computerprogramma’s
bekeken en uitgeprobeerd, maar helaas hebben we geen programma
kunnen vinden waar we al onze wensen in konden verwezenlijken.
We kiezen deze ronde daarom voor de volgende invulling:
u krijgt van de leerkracht van uw kind een gespreksrooster toegestuurd
waarop uw naam op de dinsdag- of donderdagavond vermeld staat. Het
kan zijn dat u door de leerkracht op een ander moment wordt
uitgenodigd, maar dan zal dit altijd in overleg met u zijn. In principe zijn de dinsdag- en donderdagavond de
gespreksavonden. Als u op het genoemde tijdstip van de dinsdag- of donderdagavond niet de mogelijkheid heeft om
naar school te komen, kunt u met een andere ouder van tijd wisselen. We vragen u dan wel om deze wisseling aan de
leerkracht door te geven. Als u op het genoemde tijdstip niet naar school kan komen en geen mogelijkheid ziet om met
een andere ouder te ruilen, mag u dit bij de leerkracht aangeven; samen zoekt u dan naar een alternatief moment.
Omdat de leerkrachten nu de roosters afzonderlijk van elkaar maken, kan het (heel toevallig) zo uitpakken dat u voor uw
kinderen op precies hetzelfde moment ingeroosterd staat. Als dit het geval is, moeten we dat in overleg met elkaar even
aanpassen.
We hopen dat deze indeling voor beide partijen werkbaar is en we straks opbouwende gesprekken met elkaar mogen
voeren.
Nieuwe taalmethode
Dit schooljaar zijn we in de groepen 4 tot en met 8 van start gegaan met de nieuwste versie van de taalmethode Taal
actief. Deze taalmethode vinden wij vernieuwender, moderner, uitdagender en daardoor beter van opzet dan de vorige
methode. De nieuwe methode legt de lat wel wat hoger, daar veel taalonderdelen eerder in de tijd aangeboden worden.
Nu we dit jaar met alle groepen tegelijk naar deze nieuwste versie overgestapt zijn, lopen we er in de meeste groepen
tegenaan dat bepaalde taalbegrippen en -onderdelen bekend geacht worden, maar dat door bovengenoemde overstap
nog niet zijn. Er zit een hiaat tussen datgene wat de kinderen geleerd hebben uit de oude methode en datgene wat de
kinderen geacht worden te kennen vanuit de nieuwe methode. Dit is op zich niet erg, want dit alles zal in de loop van de
tijd wel weer ingelopen worden, maar u begrijpt dat de taalcijfers van uw kind op dit moment wat lager uitvallen dan dat
u uit voorgaande jaren gewend was. We hebben afgesproken om de behaalde cijfers toch op het rapport te vermelden
en we gaan er vanuit dat de taalcijfers in de loop van de tijd weer wat zullen stijgen.
Kortom: U moet niet gelijk in paniek raken als de taalcijfers van uw kind op dit rapport wat lager uitvallen dan verwacht.
GGD West Brabant (Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg West Brabant)
In de weken 4 t/m 15 van 2018 zullen bij de leerlingen geboren in 2007 en 2012 (veelal kinderen uit de groepen 2,3,6 en
7) gezondheidsonderzoeken worden afgenomen. De onderzoeken zullen plaatsvinden op school in een daarvoor
beschikbare ruimte. De ouders van deze kinderen worden door de GGD middels brief op de hoogte gebracht.
Veiligheid voor alles
We zien in de meeste gevallen dat ouders die kinderen met de auto naar
school brengen of van school halen de auto netjes in de daarvoor
bestemde parkeervakken parkeren. Fijn dat u dat zo doet, want dit
verhoogt nu eenmaal de veiligheid voor de kinderen die naar of van
school komen.
Helaas zien we toch ook zo af en toe dat er ouders zijn die hun auto
buiten een parkeervak en liefst zo dicht mogelijk bij het schoolgebouw
parkeren. Deze wijze van parkeren zorgt voor onoverzichtelijke situaties
en kan daardoor dus de veiligheid van de kinderen in gevaar brengen.
We willen u met klem vragen om auto’s echt alleen in de parkeervakken
te zetten; liever een paar stappen meer lopen dan een kind aanrijden met alle gevolgen van dien.
Onze voorkeur gaat uit naar lopend of met de fiets de kinderen naar en van school brengen, maar we begrijpen dat er
soms situaties zijn dat dit net te veel van u gevraagd is.

Vertrokken van Het Baken
Na de kerstvakantie heeft Tim van Driel (groep 4a) de overstap gemaakt van Het Baken naar SBO de Akker in
Werkendam. We vinden het jammer dat Tim moest vertrekken, maar we zijn van mening dat Tim op BSO de Akker
beter op zijn plek zit. We wensen Tim een heel goede tijd toe op zijn nieuwe school en we hopen dat hij daar nieuwe
vrienden krijgt.
Bericht van Edukans (Schoenmaatje)
Jullie schoenendozen leggen een hele reis af voor ze bij de Schoenmaatjes
aankomen. Per vrachtwagen of zelfs per schip. Michel Stolk, de baas van de
vrachtwagenchauffeurs vertelt: “De chauffeurs komen voor allerlei avonturen
te staan: een lekke band, slecht weer of héél lang wachten bij de douane.
Maar het is elk jaar weer geweldig om te zien hoe blij de kinderen zijn als de
schoenendozen aankomen!”

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen
thuis, maar ook op school. Veel kinderen nemen iedere dag een gezond
tussendoortje (eten of drinken) meer naar school en daar zijn we heel blij mee. U
kunt er ook voor kiezen om uw kind gebruik te laten maken van schoolmelk. Wij
hebben ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28
cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud
pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van
de melk.
Helpende handen
Zo af en toe hebben we op school een klusje/reparatie waar de leerkrachten geen kaas van gegeten hebben of geen tijd
voor hebben, maar waar we wel dik voor moeten betalen als we het uitbesteden. Het zou fijn zijn als er een handige
vader, moeder, opa, oma …. is die we zo af en toe mogen bellen om zo’n karweitje voor ons op te knappen. U kunt
hierbij denken aan: een stoeptegel op het plein ophogen, verstopping in een wasbak verhelpen, stoelleuning repareren
etc. Als u het idee heeft dat u de aangewezen persoon bent (of kent) voor deze oproep, horen we dat graag van u.
Luizencontrole
De luizenmoeders zijn heel actief in het controleren en bestrijden van de luizen en neten op Het Baken.
Helpt u mee door uw kinderen ook regelmatig thuis te controleren?
ONDERBOUW
Juffendag
In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat wordt op woensdag 21 februari de juffendag in de kleuterbouw
gehouden. Op deze dag worden de verjaardagen van de juffen gevierd. I.v.m. het geplande schoolproject in de maand
mei, hebben we de juffendag een stukje in de tijd naar voren gehaald.
Pennen
De kinderen van groep 4 zijn na de kerstvakantie gestart met het schrijven met een echte pen. Deze pennen zijn
zorgvuldig uitgezocht en aangeschaft. Volgens afspraak krijgen alle leerlingen eenmaal zo’n pen.
Wanneer een pen moedwillig kapot gemaakt wordt, dan wordt van de ouders een vergoeding gevraagd voor een nieuwe
pen.
Inloopspreekuur Opvoedvragen
In de bijlage sturen we u de informatie over het inloopspreekuur van Trema Kinderopvang en Basisschool Het Baken
toe. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor de ouders die kinderen in de leeftijd tussen 2 en 6 jaar hebben.
BOVENBOUW
Verkeersquiz.
De werkgroep VVN-Altena heeft ook dit jaar weer de verkeersquiz voor de groepen 7 van alle basisscholen in de
gemeente Aalburg-Werkendam-Woudrichem georganiseerd.
Groep 7 van Het Baken heeft op woensdag 24 januari met de uitgeschreven voorronde meegedaan, maar heeft helaas
te weinig punten behaald om door te mogen gaan naar de finale welke in februari gehouden wordt.

Project oogpunt Spraakwater
Oogpunt Spraakwater organiseert voor de groepen 6,7 en 8 een educatief project met videoclips over duurzaamheid en
bewustwording omtrent water. Na de voorstelling op vrijdag 26 januari wordt er voor de groepen 6a en 6/7 op 1 februari
en voor de groepen 7a en 8 op 2 februari nog een workshop op school georganiseerd.
Expositie ‘En toen kwam het water …’
Op donderdag 1 februari gaan de groepen 7a en 8 naar de expositie ‘En toen kwam het water …’ in het gebouw van de
Historische Vereniging aan de Slikstraat. De leerlingen krijgen daar een film te zien die beelden bevat van Zeeland na
de stormramp. Verder krijgen de kinderen een gastles aangeboden en mogen ze daarna de expositie bekijken. Deze
expositie heeft vooral betrekking op Werkendam tijdens de Watersnoodramp van 1953.

LEERLINGENZORG EN BEGELEIDING
Tweede periode.
Volgende week starten we de tweede periode van onze jaarplanning. De groepsplannen zijn geactualiseerd en
aangepast aan de vorderingen van de leerlingen en de groep.
Op dinsdag 13 februari zal het schoolondersteuningsteam weer bij elkaar komen. Dat team bespreekt de voortgang van
leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.







BELANGRIJKE DATA
30 januari Open dag op Het Baken
1 februari de portfoliomap met het eerste rapport gaat mee naar huis
5 februari start HGW 2
6 februari onderzoeken GGD in de groepen 2b en 2c
8 februari Leerplein bezoekt Corpus
13 februari schoolondersteuningsteam komt bijeen
NOG EVEN DIT!

De volgende Bakenpraat zal half februari a.s. uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken

A4-daagse en KiKa
De Avond4daagse in Werkendam is ieder jaar weer een mooi
wandelfeest voor jong en oud. Wij willen graag dat iedereen van
dit wandelfeest kan genieten. Helaas zijn er ook kinderen die door
ziekte niet kunnen mee doen aan een Avond4daagse. Om ook
iets voor deze kinderen te kunnen betekenen, heeft Avondvierdaagse Werkendam besloten om ons dit jaar in te zetten voor
KiKa. KiKa steunt het onderzoek naar kinderkanker. Door onderzoek te doen, wordt de overlevingskans en de kans om ook een
Avondvierdaagse mee te lopen hopelijk groter in de toekomst.
Wij lopen dit jaar voor KiKa, jullie toch ook??
Met vriendelijke groet,
John Heijstek
Tel: 06-53186766
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