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ALGEMEEN
Lied van de week.
Deze week zingen we uit
NLB 512:1 of LB 446:1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

In de week van 16 april zingen we uit
NLB 708:1 en 6 of LB 411:1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duisten bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt de komende weken aandacht besteed aan verschillende gelijkenissen die Jezus verteld
heeft. Jezus ging tegen de mensen niet uitgebreid preken, maar met behulp van kleine verhaaltjes en voorbeelden
(gelijkenissen) maakte hij duidelijk wat met het leven in het Koninkrijk van God bedoeld werd. De komende weken wordt
o.a. verteld over de rijke jongen, het verloren muntje, de goede herder en het huis op de rots.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Is God hier? Waar is God? Daar gaat het over in de verhalen van
deze week. Samuel hoort de stem van God, maar herkent hem niet. De Israëlieten denken met de ark van God ook God
zelf mee te nemen, maar God lijkt ver weg. Als het lijkt of God er niet is, wat kan je dan doen? Stil afwachten en goed
luisteren (je openstellen voor God)? Of God naar je eigen hand zetten? De tweede week is het thema: Weet wat je
doet? Dingen die je doet, keuzes die je maakt, pakken soms totaal anders uit dan je verwacht. Iets waar je heel trots op
bent, kan zomaar veranderen in iets waar je alleen maar last van hebt. Dat merken de Filistijnen in de verhalen van
deze week. Trots nemen ze de ark van God buit, maar ze komen bedrogen uit.
Nieuwe directeur op Het Baken
Dit schooljaar zijn we druk bezig geweest met het formuleren van de profielschets
directeur, is er een advertentie voor de vacature directeur uitgegaan en hebben er
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Nu deze route doorlopen is, kunnen we u
melden dat we een nieuwe directeur voor onze school gevonden en benoemd
hebben. Na de meivakantie (14 mei) zal Johan Nieuwkoop als directeur van PCBS
Het Baken van start gaan. Zowel Johan als wij zien er naar uit om samen voor de
kinderen op Het Baken aan de slag te gaan.

Vakantieplannen: Let op!
De meivakantie 2018 is voor de leerlingen van Het Baken van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 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.
Vakantierooster 2018-2019
Vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Vrije morgen
Vrije middagen
Studiemomenten waarop de leerlingen vrij van school zijn

Periode:
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2019
25-2-2019 t/m 1-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 t/m 31-5-2019
10-6-2019
22-7-2019 t/m 30-8-2019
3-10-2018
21-12-2018, 19-4-2019 en 19-7-2019
Deze moeten nog ingevuld worden

Bag2school
Binnenkort doen we weer mee met de kledingactie van Bag2school. De
kledinginzamelingsactie zorgt ervoor dat de afvalberg niet nóg hoger wordt en
tegelijkertijd krijgt de school een vergoeding van 30ct/kg; het mes snijdt dus aan
twee kanten. De opgehaalde kleding wordt verkocht aan importeurs en
groothandelaren in West en Oost Europa, Azië en Afrika. 80% van deze kleding
wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie
voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2school
is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.
De kinderen hebben onlangs de bekende plastic zak weer mee naar huis
gekregen, welke u thuis met door u afgedankte kleding kunt vullen. Op vrijdag 13 april zullen de kledingzakken op Het
Baken worden opgehaald. U kunt de kledingzakken die ochtend (niet eerder dan deze morgen i.v.m. ruimtegebrek) tot
9.00 uur bij de hoofdingang van de school neerzetten. Na 9.00 uur zullen de zakken opgehaald worden. Doet u deze
keer ook weer mee?
ANWB Streetwise komt op bezoek
Wij voelen ons als school verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw
kind. Daarom hebben we ANWB Streetwise weer op Het Baken uitgenodigd.
Op woensdag 11 april zijn de groepen 1a, 2a, 3a, 3b, 6a, 6b en 8 aan de beurt
en op donderdag 26 april mogen de groepen 1b/2b, 1c/2c, 4a, 4/5, 5a, 5c, 7a
en 7b aan het programma meedoen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo
veel mogelijk nagebootst.
Groep 0 doet niet mee aan Streetwise. Dit heeft te maken met het feit dat de kinderen nu nog heel jong zijn én dat deze
leerlingen het Streetwise programma straks in groep 2 aangeboden zullen krijgen.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden,
veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak
van gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het
juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat?
Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken.
Op de twee Streetwisedagen zal de parkeerplaats tussen de school en de kerk gedeeltelijk afgesloten zijn.
Koningsdag
In het kader van de verjaardag van onze koning Willem Alexander zal op de landelijk gekozen vrijdag 20 april, anders
dan in de jaarkalender vermeld staat, de koningsdag voor de groepen 3 t/m 8 gehouden worden. Dit jaar zullen we die
dag weer combineren met de verjaardagendag van de meesters en juffen van de groepen 5a en 5c t/m 8.
We bemerken dat de laatste jaren, door de tussenkomst van dergelijke dagen, de
effectieve leertijd sterk vermindert. Vandaar dat we de koningsdag voor de genoemde
groepen combineren met de verjaardagendag van de leerkrachten.
Die ochtend zullen we starten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus en het
hijsen van de vlag. Met de hulp van Lennie zal ook de koningsdans op het plein
uitgevoerd worden. Natuurlijk is het geweldig mooi als we dat met alle kinderen, onder
toeziend oog van de ouders van de school, kunnen doen.
Na het hijsen van de vlag gaan we genieten van het koningsontbijt. Het is de bedoeling
dat uw kind daarvoor een bord, beker en bestek mee naar school neemt. De rest van die
dag zal een sportief- en spelkarakter hebben.
De groepen 2 hebben op deze dag vrij van school, daar aan het begin van het schooljaar al een studiedag voor de
leerkrachten van de groepen 1 en 2 op deze datum gepland is. Kinderen van de kleutergroepen zijn natuurlijk van harte
welkom om aan het begin van de morgen (8.30 uur) bij het zingen, dansen en hijsen van de vlag aanwezig te zijn.

GROEN naar school
Aan het begin van dit schooljaar hebben we op een doordeweekse dag geteld hoeveel kinderen lopend, op de fiets, met
de auto of op andere wijze naar school gekomen zijn.
We kwamen uit op de onderstaande verdeling:
lopend
Met de fiets
Met de auto
anders
83
151
109
5
24%
43,5%
31%
1,5%
In de klas is/wordt besproken dat het voor veel zaken goed is om, als het even kan, juist niet met de auto naar school te
komen. Als je op een andere wijze dan met de auto naar school komt, ben je meer in
beweging, is het rond de school overzichtelijker en daardoor minder gevaarlijk, je
leert zelf aan het verkeer deel te nemen en je gaat beter met het milieu om; heel wat
voordelen, kan je wel stellen.
In week 20 (14-18 mei)) tellen we elke dag in de groep op welke wijze de kinderen
naar school gekomen zijn en rekenen we aan het einde van de week het klassen- en
schoolgemiddelde uit. Ons streven is om 10% minder kinderen in de auto naar
school te laten komen. We zijn benieuwd of we dit percentage kunnen halen.
Werkt u hieraan mee?
Beachsport
Kendra (BART) geeft, i.s.m. de Beachsportvereniging, een aantal beachlessen aan
de groepen 3-8 op Kopakadijk. De eerste momenten hebben we ondertussen achter de rug en voor 17 april en 19 april
staan er nog beachlessen op stapel
dinsdag 17 april: groepen 6a, 5c, 5a,
donderdag 19 april: groepen 6/7, 7a, 3a en 4a
We geven hierbij graag wat tips en aanvullende informatie met u:
- Kleed je warm genoeg aan. We weten nu nog niet wat voor weer het wordt, maar zorg voor kleding die warm
genoeg is. Je kunt bijv. altijd een korte broek onder je lange broek aan doen, zodat je die later kunt uittrekken.
- Er is genoeg kleedruimte om je daar om te kleden, al is het natuurlijk ook prima om in je sportieve kleding naar
school te komen.
- ’s Ochtends is het zand over het algemeen kouder (en soms een beetje vochtig) dan ’s middags. In plaats van
blote voeten kun je er ook voor kiezen om oude sokken aan te trekken, dit is minder koud aan je voeten. Je
sokken gaan hier wel kapot van, dus vandaar dat je beter oude sokken aan kunt doen.
- Voor de klassen die met de fiets naar de beachvolleybalvelden komen: zet de fietsen netjes bij elkaar, zodat de
klas na jullie er ook nog bij past.
- Het is evt. een optie om na de les je voeten af te spoelen. Zorg dan zelf voor een handdoek om ze af te drogen.
- De lessen gaan altijd door, tenzij het weer te slecht is. Dit zal dan aan de leerkracht doorgegeven worden.
Danslessen van Lennie van Wijk
Ook dit jaar heeft Lennie van Wijk weer aangegeven dat ze een
dansgastles aan de groepen van de school wil geven. In de
dansles zal o.a. aandacht besteed worden aan het dansje dat
bij de Koningsdag hoort. Op dinsdag 10 april zullen de
kleutergroepen in de hal van de school van dit aanbod gebruik
mogen maken.
De groepen 5 t/m 8 krijgen de dansles op maandag 16 april,
tijdens het gymmoment in de Crosser, aangeboden en de
groepen 3, 4 en 4/5 zullen op dinsdag 17 april, tijdens hun
gymmoment in de Crosser, met de voetjes van de vloer gaan.
José van Dalen
Aan het begin van het jaar heb ik geschreven dat er bij de moeder van Shane (groep 8) en Sky (groep 6a) borstkanker
geconstateerd was. We zijn ondertussen heel wat weken verder en voor José houdt dit in dat ze ondertussen een aantal
bestralingen en een operatie achter de rug heeft. Afgelopen weekeinde hoorde ik dat José de uitslag van de operatie
binnen heeft en dat dit een prachtige uitslag is: de artsen hebben alles kunnen wegnemen! We wensen José en haar
gezin het beste toe en hopen dat ze nu in een wat rustiger vaarwater mogen komen.
Continurooster op vrijdag 25 mei
Op vrijdag 25 mei is er voor de juffen en meesters een teamuitje georganiseerd. Dit festijn begint de tweede helft van de
middag en dan is het fijn als de leerkrachten die ’s middags nog op school werken iets eerder dan gewoonlijk van school
kunnen vertrekken. Op deze vrijdag zullen de groepen 5-8 tussen de middag op school eten en om 14.00 uur uit zijn. De
kinderen zijn op deze wijze een volledige werkdag op school en de leerkrachten kunnen toch iets eerder de school
verlaten.

Luizencontrole
Na de meivakantie zal in alle groepen de luizencontrole weer
worden gedaan. Wilt u ook thuis alert zijn.
Schoolreisjes
Om te voorkomen dat u in de meivakantie dezelfde bestemming
voor een dagje uit kiest als de schoolreisbestemming, willen we nu
al vast de bestemmingen voor ons schoolreisje bekend maken.
Op dinsdag 12 juni zullen de kleutergroepen naar Pukkemuk gaan.
We verwachten dan iets later op school terug te zijn. Maar t.z.t.
zullen we u over de tijden nog informeren.
Op donderdag 7 juni zullen de groepen 3 t/m 7 naar de Beekse
Bergen in Hilvarenbeek gaan.
We hopen natuurlijk weer op mooi weer en gezellige dagen.
ONDERBOUW
Speelgoedmiddag
Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er de speelgoedmiddag in de groepen 1 en 2.
De eerstvolgende keer zal dat zijn op donderdagmiddag 19 april. Wilt u erop letten wat voor soort speelgoed uw kind
meeneemt? Liefst speelgoed waarmee kinderen samen kunnen spelen.
Zwangerschapsverlof juf Elike
Met juf Elike gaat het op moment van schrijven, naar omstandigheden, nog goed. Het is de
bedoeling dat juf Elike tot de meivakantie in groep 1b/2b zal blijven werken; daarna gaat ze met
zwangerschapsverlof. Na de meivakantie zal juf Eline op de maandag voor groep 1b/2b komen
en juf Anita zal dinsdag tot en met vrijdagmorgen de juf van de groep zijn. Als alles goed gaat,
zal in de tweede helft van de maand juni het baby’tje geboren worden. We wensen juf Elike een
goede verdere zwangerschapsperiode toe.

Het Zandspoor groep 5C
Groep 5C gaat op donderdag 18 april naar de Drunense Duinen in het kader van project Zandspoor. Zandspoor laat de
leerlingen het zand op veel manieren ervaren. In kleine groepjes voeren de kinderen verschillende buitenopdrachten uit.
Zo gaan ze bijvoorbeeld met een loeppotje op zoek naar kleine beestjes. Ook ontdekken ze hoe de bodem van de
Loonse en Drunense Duinen eruit ziet en wat er groeit. Op deze manier komen ze er achter dat er van alles leeft in het
zand!
Juffendag voor de groepen 3, 4 en 5b
Op vrijdag 25 mei houden de juffen van de groepen 3, 4 en 5b een gezamenlijke juffendag waarop de verjaardagen van
de leerkrachten tegelijk gevierd zullen worden.
BOVENBOUW
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 28 maart hebben twee meisjesteams en twee jongenselftallen van onze
school meegedaan aan het scholenvoetbaltoernooi. In de regen is hard gewerkt en met
grote inzet is een sportieve prestatie neergezet. Zowel de meisjes als de jongens zijn 3 e
in hun poule geworden.
We willen de ouders die de teams gecoacht, begeleid en vervoerd hebben hartelijk
bedanken voor hun tijd en hun inzet.
Zwerfafvalactie
We doen alweer een aantal jaren mee met de zwerfafvalactie die door de Stichting Kinderboerderij Werkendam wordt
georganiseerd. Kinderen wordt bewust gemaakt dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. De
leerlingen van groep 5 van de basisscholen in Werkendam gaan woensdagmorgen 11 april de wijk in en proberen
zoveel mogelijk zwerfafval op te halen.
Tijdens de actie worden de kinderen voorzien van veiligheidsvestjes, handschoenen en afvalknijpers.
De Jong Groenbeheer (vader van Micha de Jong uit groep 5c) verleent bij dit alles haar medewerking, zij zorgt ook voor
voldoende afvalzakken en de afvoer van het verzamelde zwerfvuil.

Afscheid van Linda (groep 7)
Linda van Bergeijk (groep 7) heeft op dinsdag 3 april afscheid genomen van Het Baken en is overgestapt naar het
Speciaal Onderwijs Beatrix De Burcht in Gorinchem. We vinden het jammer dat we Linda deze overstap moesten laten
maken, maar zijn er van overtuigd dat Linda op haar nieuwe school beter op haar plek zal zijn. We wensen haar heel
veel rust en plezier toe bij haar nieuwe klasgenoten.
Theaterbezoek
Op woensdag 15 maart zijn verschillende groepen 5 naar het Chassétheater in Breda geweest. Lotte Paans heeft een
verslag over dit project geschreven. Hieronder staat haar verslag afgedrukt.

Verkeersexamen
Het jaarlijks verkeersexamen in groep 7 is altijd best een spannend gebeuren. Het examen
bestaat uit 2 onderdelen, een schriftelijk en een praktisch examen.
Op dinsdag 3 april heeft groep 7 het praktisch examen afgelegd. We hebben inmiddels van
de organisatie te horen gekregen, dat alle kinderen voor het praktisch examen geslaagd
zijn. Op donderdag 5 april hebben de leerlingen het theoretisch verkeersexamen in de klas
gemaakt en ook daarvan kan ik melden dat alle kinderen dit behaald hebben. We willen alle kinderen van groep 7a en
7b van harte feliciteren met het behalen van hun verkeersdiploma.

Project de Middeleeuwse stad
Groep 6a gaat de komende twee weken in de klas aan de slag met het
geschiedenisproject de Middeleeuwse stad. Het project zal afgesloten worden met
een bezoek aan het Middeleeuwse vestingstadje Woudrichem. De kinderen zullen
daar, onder begeleiding van een stadsgids, een stadswandeling maken en daarna
mogen ze ook nog de Martinustoren beklimmen.
Cito eindtoets groep 8
Hoewel de leerlingen van groep 8 al een keuze hebben gemaakt naar welke VOschool ze gaan, zullen ze op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april de
Cito eindtoets gaan maken.
De toets is niet zo zeer meer in het belang van de VO-schoolkeuze, maar meer in
het kader van de opbrengstmeting van de school. We wensen de kinderen van
groep 8 veel succes!.
In de week na de meivakantie hopen we de uitslag van de toets op school te
ontvangen.
Meester jan Willem
De gezondheid van meester Jan Willem gaat iedere maand een klein beetje vooruit. Ondertussen verricht hij alweer de
nodige hand- en spandiensten op school, geeft losse lessen in zijn eigen groep 5C en gaat hij het lesgeven de komende
tijd verder uitbreiden. We hebben afgesproken dat hij vanaf 1 mei weer voor 50% genezen verklaard is. We hopen dat
de stijgende lijn zich voortzet en hij na de zomervakantie weer voor 100% aan de slag kan op Het Baken.
GGD West Brabant
Het gezondheidsonderzoek voor de leerlingen van groep 7b dat voor 3 april gepland stond is door omstandigheden niet
doorgegaan en zal op dinsdag 15 mei afgenomen worden. Het onderzoek zal op school afgenomen worden in een
daarvoor beschikbare ruimte. De ouders van de leerlingen zijn door de GGD middels brief op de hoogte gebracht van dit
onderzoek.
OUDERHULPGROEP
Vacatures Ouderhulpgroep
We zijn vanaf het volgend schooljaar opzoek naar nieuwe OHG leden. Als ouderhulpgroep houden we ons bezig met
verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, de jaarlijkse ontbijten, informatieavonden etc. Vind je het leuk en beschik je
over de tijd om mee te helpen bij de activiteiten van onze school? Dan horen we dag graag via
directie@pcbshetbaken.nl
Vrijwillige Ouderbijdrage
Fijn dat er zo massaal gehoor gegeven wordt aan het willen overstappen naar automatische incasso van de vrijwillige
ouderbijdrage. Voor u betekent dit dat u geen omkijken meer heeft naar de betaling van de ouderbijdrage en voor de
penningmeester van de ouderhulpgroep levert dit alles tijdwinst op. Houd u er wel erg in dat het bovenstaande pas het
komend schooljaar ingaat. De ouderbijdrage van dit jaar moeten u dus nog zelf actief overmaken. Het financieel
overzicht laat zien dat nog niet alle toegezegde betalingen voor dit cursusjaar voldaan zijn. Het bedrag van € 40,00 kunt
u overmaken op rekeningnummer; NL49RABO0368728668 t.n.v. De Stroming o.v.v. de naam en de groep van uw kind.
Let op!! Voor kinderen dit schooljaar gestart na 1 januari, is de bijdrage 25 euro.

















BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 10 april: de kleutergroepen krijgen een gastdansles van Lennie aangeboden
Woensdag 11 april: Streetwise voor de groepen 1a, 2a, 3a, 3b, 6a, 6b en 8
Vrijdag 13 april: Bag2school (kledingactie)
Maandag 16 april: gastdansles van Lennie voor de groepen 5 t/m 8
Dinsdag 17 april: gastdansles van Lennie voor de groepen 3, 4 en 4/5
Woensdag 18 april: excursie Zandspoor voor groep 5c
Eindcito groep 8 op: 17, 18 en 19 april
Donderdag 19 april: excursie naar Woudrichem voor groep 6a
Donderdag 19 april: speelgoedmiddag groepen 1 en 2
Vrijdag 20 april: groep 2 vrij van school i.v.m. studiedag leerkrachten groepen 1 en 2
Vrijdag 20 april: koningsdag
Maandag 23 april: presentatie Kika voor de groepen 6 t/m 8 i.v.m. goede doel Avondvierdaagse 2018
Dinsdag 24 april: groep 8 op excursie naar kamp Vught
Dinsdag 24 april: laatste werkdag van juf Elike voor ze met zwangerschapsverlof gaat
Donderdag 26 april: Streetwise voor de groepen 1b/2b, 1c/2c, 4, 5 en 7.
Vrijdag 27 april: Koningsdag. Deze dag hebben de kinderen vrij en gaat ook de Meivakantie van start

BESTUUR
Beste ouders/verzorgers,
ln een eerder schrijven bent u geïnformeerd over de voorbereidingen van een bestuurlijke fusie tussen de
schoolverenigingen Verenigíng voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs d' Uylenborch in Almkerk en De Stroming
(VPCO in het land van Heusden en Altena).
Bij de voorbereiding van een dergelijke mogelijke fusie hoort ook een raadpleging van de ouders van alle scholen van
beide schoolverenigingen. Daarom vindt u in de bijlage een brief en een antwoordstrook. De antwoordstrook kun u
retourneren naar een van de genoemde adressen.
Beide besturen zijn heel benieuwd naar uw reactie op het voornemen om tot een bestuurlijke fusie te komen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens VCNS d' Uylenborch,
De heer G. Kemp, voorzitter
Namens De Stroming,
De heer R. Hartman, voorzitter
NOG EVEN DIT!
Geboren
Op woensdag 4 april is er bij de familie Zeldenrust een baby’tje geboren. Het is een jongentje en hij heeft de naam
Jurrian gekregen. We feliciteren de ouders met de geboorte van hun zoontje en de kinderen met hun broertje. We
wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Sparen
Als u lege batterijen of cartridges of oude mobieltjes hebt, dan ontvangen we ze graag op school.
De verzameldozen staan in de gang van onze school.

De volgende Bakenpraat zal eind april uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken
HET BAKEN IN DE BUURT
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 Avond-vierdaagse Werkendam besloten
om ons dit jaar in te zetten voor KiKa. KiKa steunt het onderzoek naar kinderkanker. Door onder-zoek 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??
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