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ALGEMEEN
Lied van de week.
Komende week zingen we NLB 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

In de week van 4 juni zingen we NLB 704:1 / LB 44:1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt verteld over de eerste christenen en
komen daarna de verhalen Saulus/Paulus aan de orde. Paulus
gaat naar Damascus en wordt door God geroepen. Hij gooit zijn
leven om en gaat de mensen, waar hij maar komt, juist over Jezus
vertellen.
In de groepen 3 t/m 8 gaan we verder met de verhalen van Saul
en David. Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die
machtig willen zijn, onderdanen die gehoorzaam zijn en bang. Het
is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook
in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in
Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde liedje? In de
Bijbelverhalen laat God een ander lied horen. Het wordt gezongen
door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw
geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. De zittende
koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde
liedje?
Bag 2 school
De afgelopen jaren hebben we tweemaal per jaar kleding ingezameld voor Bag2school en daar hebben we voor Het
Baken een leuk centje aan verdiend. We willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor het inleveren van al die gedragen
kledingstukken. Ondanks dat we wat aan deze actie verdiend hebben, hebben we onlangs besloten om als school met
het meedoen aan deze actie te stoppen. We zien en horen dat er in onze regio meerdere inleverpunten zijn waar je
gedragen kleding kunt brengen en waarbij de gehele opbrengst van de kleding aan een goed doel geschonken wordt.
Zoals u weet is Bag2school een bedrijf dat zelf ook een graantje meepikt van de opbrengst van de kleding. Hier is niets
mis mee, maar we vinden het idee dat de gehele opbrengst naar een goed doel gaat nog mooier. Vandaar dat we
besloten hebben om u uit te nodigen om uw gedragen kleding in het vervolg naar een inleverpunt (kledingbank) zonder
winstoogmerk te brengen.
Vervoersprotocol
Op de website van de school is onlangs het vervoersprotocol toegevoegd.
Veiligheid, in welke zin dan ook, vinden we op Het Baken altijd een belangrijk
item. Voor het vervoeren van leerlingen, in relatie tot school, hebben we een
aantal aandachtspunten en afspraken opgesteld dat samen het
vervoersprotocol omvat. Het leeuwendeel van het protocol is bij ons op school
al realiteit, maar we vonden/vinden het goed om dit alles naar u toe eens op
een rijtje te zetten; heeft u ook het overzicht over op welke wijze we met uw
telgen zo veilig mogelijk aan het verkeer willen deelnemen.

Projectweken en Goede doelen actie
Van maandag 14 mei t/m donderdag 31 mei wordt er op Het Baken aan het project ‘landen’ gewerkt. Op donderdag 31
mei zal de projectperiode afgesloten worden met een kijkmoment (17.00 uur – 19.00 uur) voor ouders, verzorgers en
andere belangstellenden. De geplande inloopmiddag vanaf 15.15 uur komt hierdoor dan te vervallen.
Tijdens dit kijkmoment willen wij ook aandacht vragen voor onze goede doelen: 'Red een kind' en 'Tear'!
De kinderen van de groepen 3-8 sparen voor vier adoptiekinderen en een gezin bij actie Red een kind. De kinderen van
de kleuterbouw sparen voor het project tegen armoede in India dat stichting Tear organiseert (zie verdere info.
Hieronder).
Er zullen allerlei lekkere hapjes en drankjes verkocht worden die te
maken hebben met het project. De opbrengst hiervan is bestemd voor
bovengenoemde doelen. Zomaar een gift geven, mag natuurlijk altijd 😉
De kinderen kunnen een knipkaart ter waarde van 2,00 euro bij hun
eigen leerkracht kopen. Als vanzelfsprekend zullen er ook knipkaarten
tijdens het kijkmoment zelf verkocht worden.
Wij hopen dat wij onze mooie doelen op deze manier extra kunnen
ondersteunen!
Tear
Het noorden van India is het armste deel van het enorme land. Zeker
het leven op het platteland is niet makkelijk. Hier wonen mensen die
door hun kaste-achtergrond worden geïsoleerd en uitgestoten. Als
mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met
moeite van leven. Veel mensen werken als dag arbeider in de
landbouw, in zandmijnen of op plantages.
Tear investeert in het trainen van lokale gemeenschappen. Dit doet Tear samen met hun partner Steward’Trust in India.
Het doel is om mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Op deze manier helpen we families op
diverse plekken in Noord-India duurzaam uit de armoedespiraal.
Ronde Tafelgesprek met ouders
In het kader van kennismaking en het beter leren kennen van Het Baken zou ik (Johan Nieuwkoop) graag twee keer een
Ronde Tafelgesprek willen voeren met ouders. In deze twee gesprekken wil ik graag van u horen hoe u de school
ervaart; wat zijn de sterke kanten van school en wat zijn de aandachtspunten? De gesprekken vinden plaats op
maandagochtend 11 juni en op donderdagochtend 14 juni van 08.30-09.30 uur. Per Ronde Tafelgesprek kunnen 5
ouders meedoen. Vindt u het fijn om met mij in gesprek te gaan; stuur dan een mailtje naar
directie@pcbshetbaken.nl. Wilt u ook in de mail aangeven op welke ochtend u beschikbaar bent?
Met de ouders van de ouderhulpgroep en de MR zal ik op een ander moment in gesprek gaan. Deze ouders hoeven
zich dus niet op te geven voor de Ronde Tafelgesprekken.
Ik hoop op voldoende aanmeldingen en kijk uit naar de gesprekken!
hartelijke groeten van Johan Nieuwkoop
Schoolreis
Elk jaar is het schoolreisje weer een dag om naar uit te kijken.
De groepen 3 t/m 7 vertrekken op donderdag 7 juni om 9.00 uur naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Om u gerust
te stellen, kan ik al verklappen dat wij niet bij de cheetahs uit zullen stappen. We hopen om ongeveer 17.00 u. weer in
Werkendam terug te zijn.
Groep 1 en 2 gaan op dinsdag 12 juni naar Pukkemuk. We verwachten de kleuters rond 14.30 uur weer aan de
Koelemaaier terug.
Afname toetsen en oudergesprekken
Vanaf deze week zullen er in alle groepen weer de nodige (Cito) toetsen afgenomen worden om zo de voortgang van de
leerlingen te kunnen meten. Aan het einde van het schooljaar zullen de toets resultaten in oudergesprekken en/of op het
rapport kenbaar gemaakt worden. Vanaf week 25 (18 juni) zullen de leerkrachten, als zij dat nodig achten, u uitnodigen
voor een oudergesprek. Als u geen uitnodiging krijgt, maar zelf nog een gesprek met de leerkracht wil voeren, mag u dat
altijd bij de leerkracht van uw kind aangeven en zullen zij graag het gesprek met u aangaan.

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 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.
Afgelopen week (week 20) hebben we opnieuw geïnventariseerd op welke wijze
de kinderen naar school gekomen zijn en hebben we aan het einde van de week
het gemiddelde uitgerekend. Ons gestelde doel was om 10% minder kinderen in
de auto naar school te laten komen.
In week 20 hebben we opnieuw een meting gehouden en daar kwam
onderstaande verdeling uit:
lopend
Met de fiets
Met de auto
anders
59
179
87
15
17,5%
52,5%
25,5%
4,5%
In de tabel ziet u dat het met de auto naar school komen met 5,5% is afgenomen t.o.v. het begin van het jaar. Het
streefdoel van een afname van 10% hebben we niet behaald, maar er is wel een gunstige (milieuvriendelijke)
verschuiving waar te nemen. Daarnaast moeten we ook nog iets te wensen overhouden :-)
We willen u bedanken voor de medewerking en we willen u vragen om bewuste vervoerskeuzes te blijven maken!
Luizencontrole
In de twee weken na de meivakantie zijn er weer luizencontroles op school uitgevoerd. Helaas zijn er, na deze
vakantieperiode, toch enkele luizen en neten aangetroffen. De ouders van deze kinderen zijn op de hoogte gebracht,
zodat er thuis actie op ondernomen kon/kan worden. Wilt u thuis ook blijven controleren?
ONDERBOUW
Bezoek in groep 4a
Op dinsdagmorgen, 29 mei, krijgt groep 4a bezoek van een medewerker van de SDOK (Stichting de ondergrondse
kerk). Het projectland van groep 4a is China en in de klas is er gesproken over o.a. de christenvervolging in China.
De medewerker van de SDOK geeft een powerpont presentatie en laat op een kindvriendelijke manier zien dat christen
zijn in China (ook voor kinderen ) erg moeilijk is.
Juf Deborah stapt in het huwelijksbootje
Op vrijdag 22 juni gaat juf Deborah met haar Arnold trouwen. De kinderen van de
instroomgroep, de klas van juf Deborah, zijn uitgenodigd om bij de bruiloft aanwezig te zijn.
De ouders van deze kinderen worden op korte termijn verder op de hoogte gebracht. We
wensen juf Deborah en haar aanstaande man natuurlijk een heel fijne dag en heel veel
gelukkige jaren samen toe.

BOVENBOUW
Sportdag groep 7- 8
Helaas is de sportdag van de groepen 7 en 8 dit jaar in het water gevallen. De sportdag stond gepland op woensdag 23
mei. In de nacht van dinsdag op woensdag had het zo veel geregend dat sporten op het veld niet aantrekkelijk en ook
niet zonder gevaar op uitglijden en botten breken was. Gelukkig gaf André Besselink van zwembad Werkina
toestemming om de dag toch met een poosje vrij zwemmen en daarna een ijsje eten te beginnen.
Zwembadspellen groep 5 en 6
Als sportactiviteit voor de groepen 5 en 6 worden de zwembadspellen weer
georganiseerd.
Op woensdag 30 mei zullen de groepen 5 en 6 van ’t Kompas en van onze school weer
mee mogen doen met de zwembadspellen in zwembad Werkina. We hopen op mooi
weer met een aangename temperatuur.

Groep 4/5 naar de Kurenpolder
Voor groep 4/5 is voor woensdagmorgen 6 juni opnieuw ingeschreven voor de excursie naar het natuurpad in de
Kurenpolder. In het najaar is deze excursie namelijk, i.v.m. het slechte weer, komen te vervallen.

Centrale Eindtoets 2018
Van dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets 2018 gemaakt.
Onlangs is de behaalde leerling- en schoolscore bekend gemaakt. De schoolscore van Het Baken geeft 535,6 punten
aan, terwijl het landelijk gemiddelde 534,9 punten telt. Dit houdt in dat Het Baken iets boven het landelijk gemiddelde
heeft gescoord.
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vergadering
De medezeggenschapsraad vergadert weer op maandag 25 juni a.s.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij een van de ouders die in de MR zitting hebben terecht. U mag ook mailen
naar de secretaris van de MR; secretaris.mr@.pcbshetbaken.nl
HET ALGEMEEN BESTUUR
Ledenvergadering
Jaarlijks vindt in juni de ledenvergadering van onze schoolvereniging plaats.
Op woensdag 6 juni om 20.00 u. zal de ledenvergadering plaatsvinden op basisschool de Parel in Giessen Rijswijk.
Onder andere zal dan de jaarrekening 2017 en de verandering van het bestuursmodel binnen de Stroming aan de orde
komen. Alle leden hebben ondertussen de uitnodiging voor de ledenvergadering toegestuurd gekregen. Het
fusiedocument dat in de agenda (punt 11) genoemd wordt, kunt u op school inkijken.
BELANGRIJKE DATA













Woensdag 30 mei: zwembadspellen voor de groepen 5 en 6.
Woensdag 30 mei: groepen 3 gaan naar de Drunense Duinen
Donderdag 31 mei: kijkmoment schoolproject landen van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Vrijdag 1 juni: groep 4a gaat i.v.m. 25 jarig jubileum van juf Irma naar de klompenmaker in Dussen.
Maandag 4 juni: groep 8 gaat van maandag t/m woensdag op schoolkamp in Loon op Zand.
Woensdag 6 juni: groep 4/5 naar het natuurpad in de Kurenpolder
Woensdag 6 juni: ledenvergadering
Donderdag 7 juni: schoolreis voor de groepen 3-7
Maandag 11 juni: start avondvierdaagse
Dinsdag 12 juni: schoolreis voor de kleuters
Dinsdagmiddag 19 juni: kinderen vrij i.v.m. studiemoment leerkrachten
Vrijdag 22 juni: bruiloft juf Deborah van Esch (groep 0)

NOG EVEN DIT!
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 rond 19 juni uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken
HET BAKEN IN DE BUURT
Ben jij de pleegouder die Deniz (6) zoekt?
Wist je dat er meer dan 19.000 pleegkinderen zijn in Nederland? Ook in onze gemeente zijn er kinderen en jongeren die
bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend
of vakantie of zeven dagen in de
week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij
het werven van nieuwe pleegouders.
Maak het positieve verschil in het leven van een kind...
Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat kinderen niet alleen tijdens de schooluren, maar
ook voor en na school een warme plek hebben waar ze zich goed voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar
juist heel gewone mensen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een pleegkind een stabiele
en veilige leefsituatie kan bieden.
Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe pleegouders zijn harder
dan ooit nodig.

Gemeenten Woudrichem, Werkendam, Wijk en Aalburg en de basisscholen steunen het initiatief en dragen pleegzorg
een warm hart toe.
Informatieavond over pleegzorg
Juzt geeft op dinsdag 5 juni van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over pleegzorg in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 te Woudrichem.
Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden, dan ben je van harte welkom op een
informatieavond. Graag aanmelden via https://www.juzt.nl/actueel/agenda/
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeenten Woudrichem, Werkendam en Wijk en Aalburg.

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Recent hebben de (oudste) kinderen van school de envelop van de
avondvierdaagse mee naar huis gekregen. Als uw kind(eren) mee wil(len) doen
aan de avondvierdaagse, kunnen zij zich laten sponsoren. Het geld wat er
opgehaald wordt, is bestemd voor de Stichting Kika (Kinderkanker). Hieronder
staat de link waar u uw kind(eren) kan registreren, zodat familie, vrienden en
kennissen uw kind kunnen sponsoren.
Het is heel gemakkelijk: klik onderstaande link aan en klik op “doe mee”. Daarna
klikt u op “registreren”, hier kunt u de gegevens van uw kind invoeren en na voltooiing kunnen mensen sponsoren. Als u
wilt sponsoren gaat u ook naar onderstaande link en klikt u op “steun”. Via Ideal kunt u dan heel gemakkelijk een bedrag
overmaken naar de stichting KiKa.
We hopen op een mooi bedrag voor Kika! Helpt u ook mee?
Groetjes namens de ouderhulpgroep.

https://www.actievoorkika.nl/basisschool-het-baken-loopt-de-avondvierdaagse-voor-kika

Onderzoek universiteit Maastricht
Informatie over een onderzoek naar denkfuncties en gedrag bij kinderen.
Willen u en uw kind ook meedoen aan dit onderzoek?
Geachte ouder(s),
Vanuit de Universiteit Maastricht is een onderzoek gestart, getiteld ‘Onderzoek naar individuele verschillen in
denkfuncties en gedrag bij kinderen’. Circa 20 scholen werken mee aan dit onderzoek; zo ook Het Baken. Eerder heeft
de school van uw kind u hier al over geïnformeerd middels een digitale informatiebrief. We zijn (nog steeds) op zoek
naar ouders die een vragenlijst over het gedrag van hun kind willen invullen. Iedereen kan meedoen. Daarom willen we
u vragen om mee te doen en de vragenlijst in te vullen. In de bijlage is de folder waarin meer informatie over het
onderzoek gegeven wordt mee gestuurd.

