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ALGEMEEN
Lied van de week.
Deze week zingen we NLB 8b:1
Zie de zon, zie de maandag zie de sterren in hun baan,
Sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

In de week van 19 februari zingen we liederen van het
project School-Kerk.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week verteld over de intocht in
Jeruzalem, het laatste avondmaal en de voetwassing. Jezus maakt
duidelijk dat hij geen koning op aarde zal worden, dat hij binnenkort
terug zal gaan naar Zijn vader en dat wij, als hij niet meer bij ons is, in
zijn voetsporen mogen treden en ons in moeten zetten om zo te leven
als hij ons heeft voorgedaan.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: “Storm!’ Het
stormt in de verhalen van deze week. De leerlingen komen in gevaar
als ze in een storm op het meer terecht komen. Jezus beveelt de wind
en het water en alles wordt rustig. Aan de overkant van het meer
komen ze een man tegen. Het stormt in zijn hoofd. Jezus helpt hem
en de storm gaat liggen. De kinderen verkennen hoe het is als het
stormt in je leven en in je hoofd en hoe je weer rustig kunt worden.
School- & Kerk-dienst
In de week vóór en de week ná de voorjaarsvakantie zullen we op school weer bezig zijn met het project voor de
School- & Kerk-dienst op zondag 11 maart.
Het thema is deze keer:
Ik ben….
In Exodus lezen we voor het eerst over Gods Naam. Toen Mozes door God werd geroepen bij de berg Horeb, vroeg
Mozes naar Zijn Naam voor als het volk daarom zou vragen.
God antwoordde: ‘Zeg hun: Ik ben die Ik ben’ (Ex. 3:14). In deze woorden zit iets als: ‘Er is niemand zoals Ik, Ik ben
altijd aanwezig, Ik bepaal, Ik weet wat Ik doe’.
Aan het eind van de bijbel, in Openbaring, maakt God zich aan Johannes bekend met de woorden: ‘Ik ben de Alfa en
de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Here, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8).
God is een heilig en genadevol God. Hij is er altijd. Hij heeft alle macht. Hij is onze Maker.
In het Bijbelboek Johannes lezen we zeven ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus. Het getal zeven staat voor volheid. Je kunt ze
dus niet los van elkaar koppelen, alleen in samenhang geven ze een compleet beeld. Je kunt het vergelijken met de
regenboog, die bestaat ook uit zeven bogen, uit zeven aparte kleuren. Toch is de regenboog pas compleet als alle
kleuren aanwezig zijn en in de goede volgorde staan. Van binnenuit naar buiten, van paars naar rood. Een andere
volgorde is niet mogelijk. Deze uitspraken van Jezus zijn kort en krachtig, die ook kinderen goed kunnen begrijpen en
makkelijk kunnen onthouden. Jezus gaf ze in een bepaalde volgorde, in een bepaalde setting en met een bepaalde
reden; ze geven een prachtig beeld van wie Hij is en tegelijk zeggen ze iets over het proces in ons leven om Hem
steeds beter te leren kennen en hoe in Hem te blijven. Aan de hand van deze zeven uitspraken willen we de kinderen
iets mee geven van wie Jezus is en ze mee op weg nemen in het kennen van God.
De collecte in de beide diensten is bestemd voor een stichting waar juf Carolien van
Mourik nauw bij betrokken is:
Stichting Soap for Hope en Grace Village
Soap for Hope bestaat nu ruim 8 jaar. Het is opgericht door 2 vriendinnen. In het begin
bestond de collectie uit allerlei zeepkettingen maar al snel werd dit uitgebreid met
allerhande zeepcadeautjes. Op dit moment kan je voor elke gelegenheid wel een

speciaal cadeautje kopen. Ook de bedankjes voor huwelijken, huwelijksjubilea, raamvisite enz. zijn erg in trek. Het leuke
is ook dat er al cadeautjes te koop zijn vanaf €1,00. De opbrengst van Soap for Hope komt geheel ten goede aan
kinderdorp Grace Village in Shire in Ethiopië. Grace Village is een organisatie waar kinderen die ten vondeling gelegd
zijn, weeskinderen of verwaarloosde kinderen kosteloos worden opgevangen. Door giften kan Grace Village blijven
bestaan. Nu heeft de regering in Ethiopië een nieuw beleid voor weeshuizen of kinderdorpen. Zij willen graag dat er
gezocht wordt naar familie van die kinderen om ze terug te plaatsen bij die familie. Grace Village is hiermee aan de slag
gegaan en heeft al veel kinderen terug kunnen plaatsen. De eerste drie jaar houdt de leiding van Grace Village, Karin
van den Bosch, bijgestaan door een maatschappelijk werker contact met de kinderen om te kijken of de terugplaatsing
goed verloopt.
Daarnaast heeft Karin contacten met scholen in het gebied waar
Grace Village zit. Ze ondersteunt deze scholen en geeft
adviezen. Verder speelt ze in op noodzakelijke voorzieningen
voor de omgeving en haar bewoners. Zoals het realiseren van
waterputten, voedselprojecten en andere noodhulp voor
ondervoede kinderen.

Van harte bij u aanbevolen!
Diensten op 11 maart 2018
Onderbouw: 10:00 uur; Maranathakerk; voorganger Ds. Maathuis;
thema: “Ik ben…het levende water”
Bovenbouw: 17:00 uur Dorpskerk -kerk; voorganger Arnold van Ooijen;
thema: “Ik ben de Alpha en de Omega…”
We hopen op mooie diensten waar we veel kinderen, ouders en
belangstellenden mogen ontmoeten.

Open dag
Tijdens de open dag hebben we weer heel wat ouders mogen ontmoeten. Er is op en rond deze dag een groot aantal
aanmeldingsformulieren meegenomen. Als u uw formulier nog niet hebt ingevuld, dan vragen we u dit z.s.m. te doen
(het liefst deze week nog) en op school in te leveren.
Het is voor ons fijn om tijdig een overzicht te hebben van de nieuwe instroom voor het komende jaar. Dit i.v.m. de te
maken verdeling van kinderen en leerkrachten over de verschillende groepen voor volgend cursusjaar.
De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende tijd nog iets zal stijgen. We zijn met de gemeente Werkendam in
gesprek over het ruimtegebrek en gaan er vanuit dat we samen tot een mooie oplossing kunnen komen, zodat de
kinderen ook volgend jaar weer hun eigen plekje op Het Baken zullen hebben.
Eerste rapport
Op donderdag 1 februari hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport mee naar huis gekregen en de
rapportgesprekken zijn nu achter de rug. Als u het rapport hebt bekeken en de beloning bij opa en oma opgehaald is,
vragen we u de map weer mee naar school te geven. Wij zullen de portfoliomappen dan weer bewaren tot het volgende
rapport meegegeven wordt.
GGD West Brabant (Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg West Brabant)
In week 8 en 10 van 2018 zal bij leerlingen uit de groepen 2 en 3a gezondheidsonderzoeken worden afgenomen. De
onderzoeken zullen op school plaatsvinden in een daarvoor beschikbare ruimte. De ouders van deze kinderen worden
door de GGD middels brief op de hoogte gebracht.
Gastlessen van BART
In de weken voor de voorjaarsvakantie krijgen de groepen 3 t/m 8 een
tweetal judolessen aangeboden tijdens de reguliere gymles. Deze
lessen worden in samenwerking met Kendra (BART) en een ervaren
judoka (Berend Vos) georganiseerd.
Na de voorjaarsvakantie, in de maand maart, worden er door Kendra
(BART) lessen freerunning tijdens de reguliere gymlessen gegeven.
De kinderen moeten op deze dagen, net als anders, gewoon hun
gymkleding mee naar school nemen.

Veiligheid voor alles (dit is een belerend stukje voor een goede zaak!)
In de vorige Bakenpraat hebben we u gevraagd om de auto’s echt alleen in de parkeervakken te parkeren om de
situatie om en rond de school zo veilig mogelijk voor onze kinderen te houden. We zien dat heel veel (groot)ouders hier
gehoor aangeven; fijn! Kijkt u óók goed uit bij het wegrijden? Bij het schielijk wegrijden uit een parkeervak kunt u
namelijk toch nog kinderen of andere ouders aanrijden.
Een ander punt dat ook tot onoverzichtelijke situaties kan leiden, is de fiets. We vinden het heel goed (milieu) dat er
zoveel (groot)ouders hun (klein)kind op de fiets naar school brengen en weer ophalen, maar ook hier valt nog wat winst
op het gebied van veiligheid te behalen. De fietsen van ouders worden in veel gevallen zo op de stoep voor de school
neergezet dat de kinderen er niet of nauwelijks doorheen kunnen. Ouders die na schooltijd hun kind komen ophalen,
staan in veel gevallen mét hun fiets óp de stoep héél dicht bij het hek te wachten. Hierdoor wordt het lastig voor
kleuters om tussen de wachtende ouders door te komen en hun eigen vader of moeder te vinden. We willen u vragen
om de stoep voor het openslaande schoolhek vrij te houden, zodat de kinderen overzicht hebben en de kans geboden
wordt om het plein op of af te gaan. Als we met z’n allen aan het bovenstaande meewerken, wordt het rond de school
veiliger voor uw kind!
Voorjaarsvakantie
Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart mogen we gaan genieten van de voorjaarvakantie.
We wensen u allemaal een heel fijne week toe.
Let op!
De meivakantie 2018 is voor de leerlingen van Het Baken van vrijdag 27 april t/m vrijdag11 mei, terwijl scholen van het
voortgezet onderwijs (i.v.m. het afnemen van het examen) misschien andere vakantieweken hanteren. Goed om hier
rekening mee te houden als u voor uw gezin wat wil gaan boeken voor de meivakantie.
Luizencontrole
In de eerste hele week na de voorjaarsvakantie vinden er weer luizencontroles in de groepen plaats. De luizenmoeders
zijn afgestapt van de vaste eerste dinsdag na een vakantie, omdat dit voor veel luizenmoeders tijdtechnisch niet
haalbaar is. We hopen natuurlijk dat we weer luis- en netenvrij verklaard kunnen worden. Als u tussentijds bij uw kind
luizen of neten opmerkt, horen we dat graag zo snel mogelijk van u.
Chromebooks en het computerlokaal
Na de voorjaarsvakantie gaat er op computergebied het een en
ander veranderen op Het Baken. De computers uit het
computerlokaal zijn afgeschreven en zullen verwijderd worden. We
hebben ervoor gekozen om chromebooks (soort laptops) in plaats
van nieuwe computers aan te schaffen. De kinderen zullen straks
dan niet meer naar het computerlokaal gaan om te computeren,
maar mogen in het vervolg op een chromebook in hun eigen lokaal
werken. Het computerlokaal zal tot een gewoon klaslokaal
omgebouwd worden, zodat het Leerplein hier na de
voorjaarsvakantie naar toe kan verhuizen.

Afscheid meester Henk van Beek
Meester Henk is dik 10 jaar geleden met pensioen gegaan. Na zijn pensionering is hij echter, voor één dag in de week,
als ‘computermeester’ aan Het Baken verbonden gebleven. Op vrijwillige basis heeft hij al die jaren de leerlingen van de
bovenbouw in het computerlokaal begeleid met het AaBbCc computerprogramma waarbij de bovenbouwers oefenden
met Word, PowerPoint en Excel. Nu het computerlokaal opgeheven wordt en we ICT op een andere wijze gaan inzetten,
komt er definitief een einde aan het tijdperk ‘meester Henk’. Op school zullen we uiteraard stilstaan bij zijn vertrek. In
deze Bakenpraat willen we meester Henk alvast heel hartelijk bedanken voor al die computerlessen die hij heeft
begeleid en we wensen hem alle goeds toe voor de tijd die komen gaat.
Alvast voor uw agenda
Twee keer per schooljaar worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd even in de klas te kijken. Op dinsdag
13 maart van 15.15 uur tot 16.00 uur staan de deuren weer open en kunt u een kijkje nemen in de klas van uw
kind(eren). U bent uiteraard van harte welkom!
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.

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 22 februari a.s. Wilt u er op
letten wat voor soort speelgoed uw kind meeneemt? Liefst speelgoed waarmee
kinderen samen kunnen spelen.
Ambulance op school
De kleutergroepen 1a en 1c/2c werken op dit moment over ziek zijn. In het
kader van dit thema, komt er op dinsdag 6 maart een heuse ambulance op school. De kinderen wordt dan de
mogelijkheid geboden om de ziekenauto van dichtbij en van binnen te bekijken. Als u op deze dag een sirene in de
buurt van school hoort, hoeft dat dus niets ernstigs te betekenen :-)
Geboren
Bert Smits (groep 2c) heeft een zusje gekregen. Het meisje heet Anna. We feliciteren de ouders en Bert met de
geboorte van dit meisje en we wensen de ouders veel wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Groep 3 op excursie
In het kader van het wereldoriëntatiethema: “Wat doen ze en hoe doen ze dat?”, gaan de groepen 3 op vrijdagmorgen
23 februari op bezoek bij de moeder van Evi die in het Biesboschmuseum werkt. De kinderen krijgen daar een kijkje
achter de schermen en ontdekken wat het beroep van de moeder van Evi is en wat ze zoal op een dag in het museum
doet.
Voorstelling “Alles in de wind’ voor de groepen 3
Op maandagmiddag 12 maart wordt er, in het kader van cultuuronderwijs, door Philharmonie Zuidnederland de
voorstelling ‘Alles in de wind’ voor de groepen 3 in de hal van de school uitgevoerd.
Inloop groep 3
Op dinsdag 6 maart a.s. ligt het werk van de leerlingen van groep 3 weer klaar om door de ouders bekeken te worden.
U bent welkom tussen 13.00 uur en 13.15 uur.

BOVENBOUW
Project Ik eet het beter
De groepen 5 doen in de week van 5 maart mee aan het project Ik eet het beter.
Met de lesprogramma’s van Ik eet het beter worden de leerlingen zich bewust van de herkomst van hun eten. Ze krijgen
meer respect voor hun groene omgeving en ontdekken van alles over de groei en bloei van bloemen en groente- en
kruidenplantjes. Uiteindelijk ervaren ze met elkaar hoe leuk het is om te kiezen voor gezond!
Project Jet en Jan
De groepen 5 doen in de maand maart mee aan het project Jet en Jan.
In dit project gaan de leerlingen ruim honderd jaar terug in de tijd. Samen met de
tweeling Jet en Jan maken de kinderen kennis met het dagelijks leven in 1910. Daarbij
komen de thema's kleding, wonen, werk, school, voeding, vervoer en spel aan bod. Het
project is op maat gemaakt voor het dorp Werkendam, waar de leerlingen op school
zitten. Het voorleesverhaal speelt zich daar af en aan de hand van oude foto's kunnen
de leerlingen vroeger en nu vergelijken.
Ze leren niet alleen veel over het dagelijks leven in 1910, maar reflecteren ook op het
heden, op hun eigen dagelijks leven: hoe is dat anders of hetzelfde als bij Jet en Jan?
En dat allemaal vooral door te doen! In het Biesboschmuseum gaan de leerlingen zelf
aan de slag met voorwerpen uit de tijd van Jet en Jan. Denk aan: zelf touw slaan, de
was doen, koffie malen, schrijven met een griffel op een leitje en oude spelletjes spelen
zoals bikkelen en hoepelen.
Bank voor de klas
In het kader van de week van het geld, zullen er in de groepen 7 en 8 (in week 11) gastlessen over het goed omgaan
met geld gegeven worden door medewerkers van de Rabobank. We willen de kinderen op deze wijze al wat ‘geldwijs’
maken.
OUDERHULPGROEP
Ouderbijdrage
Dit schooljaar hebben we al een aantal activiteiten achter ons liggen. De OHG is daar ook druk mee bezig geweest.

Voor de komende periode zijn we bezig met de voorbereidingen van diverse andere activiteiten.
Ons financieel overzicht laat zien dat een aantal ouders de ouderbijdrage (nog) niet heeft overgemaakt.
Wilt u het voor uzelf even nakijken? De ouderbijdrage is € 40,00 en die kunt u overmaken op rekening:
NL49RABO0368728668 t.n.v. Het Baken / De Stroming.
Voor de kinderen die na de kerstvakantie op Het Baken zijn gekomen, is de ouderbijdrage op € 25,00 vastgesteld.
Machtiging tot incasso vrijwillige ouderbijdrage
Binnen de Stroming willen we komen tot een uniforme incassering van de ouderbijdragen. Eén van de voordelen voor u
is dat u geen omkijken meer heeft naar de betaling. Binnenkort zult u hier, middels een aparte brief, verder over
geïnformeerd worden.
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dinsdag 20 februari onderzoeken GGD in de groepen 2c en 3a
woensdag 21 februari juffendag voor de groepen 1 en 2
donderdag 22 februari speelgoedmiddag voor de kinderen van de groepen 1 en 2
vrijdag 23 februari groep 3 naar het Biesboschmuseum
26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie
maandag 5 maart start project Jet en Jan voor de groepen 5
maandag 5 maart start Freerunning tijdens gymlessen voor de groepen 3 t/m 8
maandag 5 maart start project Ik eet het beter voor de groepen 5
maandag 5 maart – vrijdag 9 maart luizencontrole in alle groepen
vrijdag 9 maart onderzoeken GGD in de groepen 2a en 2b
zondag 11 maart dienst School & Kerk
maandag 12 maart voorstelling Alles in de wind voor de groepen 3 in de hal van de school
dinsdag 13 maart inloop voor de groepen 3 t/m 8 van 15.15 uur tot 16.00 uur
week 11 gastles ‘geldwijs’ voor de groepen 7 en 8.

NOG EVEN DIT!
De volgende Bakenpraat zal half maart a.s. uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken

Enquête
In de andere bijlage vindt u een informatiebrief over een onderzoek naar het gedrag en denken van kinderen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Wij als school zien het belang van dergelijk onderzoek,
omdat de resultaten ten goede kunnen komen aan het onderwijs en de begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling.
Wij hebben dan ook onze medewerking toegezegd en vragen u bij deze de informatiebrief te lezen en eventueel (geheel
vrijwillig) mee te doen aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten aan de hand van een
nieuwsbrief aan u teruggekoppeld worden.
Stichting Vrienden van ’t Kompas
Stichting De Vrienden van ’t Kompas zet zich in om zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar te krijgen voor de
inrichting van de buitenruimte van onze mooie nieuwe school.
Daarom organiseert Stichting De Vrienden van ’t Kompas een:
Grote verkoping op CBS ’t Kompas
Snellenweer 1, Werkendam
Zaterdag 24 februari van 9.00-16.00 uur
Alle meubels, leerling setjes, buitenspeelgoed, computers, digitale schoolborden en alle overige leermiddelen en
materialen die wij niet verhuizen naar onze nieuwe school zijn te koop!
De gehele opbrengst zal gebruikt worden t.b.v. De Vrienden van ’t Kompas. Deze stichting zet zich in om voldoende
financiële middelen bij elkaar te krijgen voor nieuwe materialen op onze nieuwe school! U bent van harte Welkom!

