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ALGEMEEN
Lied van de week.
Komende week zingen we NLB 416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Volgende week zingen we: NLB 913:1 en/of LB 293:1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
De Bijbelverhalen
In de kleuterbouw wordt deze week verder verteld over Daniël. Daniël wil
trouw aan God blijven, maar trouw aan iets of iemand blijven heeft ook
gevolgen; soms positief en soms negatief. Daniël belandt uiteindelijk in de
leeuwenkuil. God ziet Daniël en zorgt ervoor dat hem niets overkomt. Daniël
komt ongeschonden uit de kuil, waardoor Daniël kan getuigen van de
grootsheid en de macht van God.
In de tweede week wordt o.a. het verhaal van de verloren zoon of de
wachtende vader verteld. We mogen weten dat God van ons allemaal houdt,
wie je ook bent en wat je ook gedacht of gedaan hebt. God wil onze vader zijn
en kijkt naar ons uit.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema deze week: “Ik wil zingen!” Sommige
mensen kunnen niet anders; ze moeten wel zingen. Bijvoorbeeld omdat ze
heel vrolijk zijn. Of juist als ze zich verdrietig voelen, niet meer weten hoe het
verder moet. Als je er bijna niet meer over kunt praten, kun je altijd nog
zingen. De kinderen maken nogmaals kennis met de psalmen.
Het thema van volgende week is: “De barmhartige Samaritaan.” Deze week
staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal. We vertellen het
verhaal drie keer, waarbij het verhaal steeds dichter bij de kinderen komt.
Eerst het verhaal van de barmhartige Samaritaan zoals het in de Bijbel staat,
dan een vertelling in onze tijd en tenslotte een verhaal over de kinderen zelf.
De kinderen verplaatsen zich deze week in het verhaal van de barmhartige
Samaritaan en betrekken dit alles op zichzelf.

Geen schoolmail ontvangen :-(
Het gebeurt af en toe dat een ouder de schoolmail die vanuit ParnasSys verstuurd wordt niet ontvangt. Dit vinden wij
heel vervelend! De providers blokkeren de mail van ParnasSys, omdat ze deze zien als spam of ongewenste mail. In de
bijlage stuur ik u een stappenplan mee wat u kan volgen om dit te voorkomen of om deze blokkade op te heffen.
Jaarkalender 2017-2018
De jaarkalender voor het nieuwe schooljaar is klaar en zal komende week op onze site gepubliceerd worden. Het is
goed om al een eerste blik op de kalender te werpen, zodat bepaalde zaken daardoor al voor u bekend worden en u
vroegtijdig weet wanneer de kinderen i.v.m. studiemomenten van de leerkrachten een dagdeel vrij krijgen.
Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met de afscheidsmusical. Elk jaar weer een heel gebeuren.
Op maandagmiddag 9 juli (in de vorige Bakenpraat stond per abuis maandagmorgen) zullen de leerlingen van groep 8
de musical ten tonele brengen voor alle opa’s, oma’s, bekenden en mensen van de Stichting Zonnebloem. Hiervoor zijn
op korte termijn kaartjes te koop (€1,- per kaartje) bij de kinderen van groep 8. Aanvang 13.15 uur. Zaal open om 13.00
uur.

Evenals voorgaande jaren zullen de kinderen van groep 3 t/m 7 en broertjes/zusjes
van groep 8-leerlingen in de groepen 1 en 2 gaan genieten van de musical. Zij zijn
dinsdagmorgen (10 juli) vanaf 10 uur aan de beurt. Onze ervaring is dat de hal op
deze morgen, bij de uitvoering voor de overige groepen, vol zit. Om
veiligheidsredenen hebben we er voor gekozen om op dat moment alleen nog oud
leerlingen (die nu in de eerste klas van het VO zitten) toe te laten. Oudere oud
leerlingen moeten we helaas, vanwege de ruimte én de veiligheid, de toegang
ontzeggen.
Het officiële afscheid zal plaatsvinden op dinsdagavond 10 juli a.s. om 19.00 uur in
de hal van onze school. Daarbij zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 van
harte welkom; er kunnen dus per leerling 2 genodigden meekomen. De zaal gaat
deze avond om 18.45 uur open.

De groepsverdeling ziet er voor 2018-2019 als volgt uit:
groep
Leerkracht(en)
groep
1a
juf Melina Faber-Nieuwenhuize
5a
1b/2b

1c/2c
2a
3a
3b
3c
4a
4b

Leerkracht(en)
meester Jan Willem Ouwendijk en
juf Wil voor den Dag – van Gemert
meester Piet Bos en
meester Jan Willem Ouwendijk

juf Anita Vogel-de Graaf en
juf Elike van Oosten-Lukezen
( juf Eline Bouman)
juf Sietske Post

5b/6b

6a

meester Ronald Feij

juf José de Kloe-Verwijs en
juf Mien de Peuter-Nieuwkoop
juf Riëtte de Vries-Oosterhof en
juf Yvonne Verweij-de Ruiter
juf Deborah Bok- van Esch

6c

juf Eline Bouman en
juf Tineke Zaal-van der Steen
juf Marjon Schaddelee

juf Carolien Hoeke- van Wijk en
juf Mariëlle Oudshoorn- van Vugt
juf Anja de Boer- Postma en
juf Charlotte van den Heuvel
juf Connie Klop-Bakker en
juf Irma Kieboom-Verheij

8a

7a
7b

8b
Leerplein
onderbouw
Leerplein
bovenbouw

meester Ronald van der Kruk en
meester Kees Lagewaard
meester Johan Steketee
juf Marjan Dekker – Goelema en
LIO-juf Janette Korevaar
juf Henrike Visser
juf Carolien van Mourik-van der Ham

Huisvesting
Het volgend schooljaar zullen we opnieuw gebruik maken van het klaslokaal in SamSam en van de zaal in de
Biesboschkerk. We hebben ervoor gekozen om het Leerplein weer, net als bij de start van het vorig schooljaar, in de
kerk onder te brengen. Groep 6a zal het komend jaar gebruik maken van de ruimte van SamSam. Groep 6a is een niet
al te grote groep en de kinderen hebben de leeftijd dat ze makkelijk in de pauze, onder begeleiding van de leerkracht,
over kunnen steken naar het schoolplein. Voor de derde groep 3 wordt er een ruimte in de school gemaakt. Op dit
moment zijn we nog met de architect/bouwkundige in overleg over welke optie we zullen kiezen om deze ruimte te
realiseren.
Personeel
Het komende schooljaar zal juf Marjan Verhagen niet meer terugkeren op Het
Baken. Zij heeft, gezien haar leeftijd, aangegeven andere plannen voor de
toekomst te hebben. We kijken terug op een heel fijne tijd met haar als collega
en betrokken juf van vele boven- en middenbouwgroepen. We willen haar heel
hartelijk bedanken voor haar inzet, creativiteit, betrokkenheid en collegialiteit.
We wensen haar een heel fijne tijd toe met haar man, kinderen en
kleinkinderen. Juf Marjan heeft er voor gekozen om afscheid te nemen zonder
een receptie o.i.d. Als u in de laatste schoolweek juf Marjan toch nog even de
hand wil schudden, is dat natuurlijk mogelijk en zal ze dat best op prijs stellen.

Vanwege de groei van ons leerlingenaantal zullen we aan het begin van het komende schooljaar direct starten met
enkele leerkrachten die in de loop van het afgelopen jaar Het Baken zijn komen versterken. Juf Marjon, juf Deborah, juf
Eline en juf Charlotte, die haar LIO-stage afgelopen jaar in groep 7b heeft gedaan, zullen op Het Baken werkzaam
blijven. We mogen ook melden dat meester Jan Willem na de zomervakantie weer zijn werkzaamheden voor een eigen
groep zal oppakken. Juf Elike heeft ondertussen een dochtertje gekregen (zie verderop in de Bakenpraat) en haar
verwachten we halverwege het nieuwe schooljaar weer in de kleuterbouw terug. We moeten afscheid nemen van juf
Geerralde, omdat zij de invaljuf was voor meester Jan Willem. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en
wensen haar alle goeds toe voor de toekomst op andere scholen van de Stroming.
Verder kunnen we nog melden dat we juf Annemarie van de Herik als onderwijsassistent aangenomen hebben. Deze
week worden er nog gesprekken gevoerd om ook nog een tweede extra onderwijsassistent aan te nemen. De
onderwijsassistenten nemen we aan om op gezette tijden een paar extra handen in en buiten de klas te hebben.
Het Leerplein in het nieuwe schooljaar
Dit schooljaar merkten we dat ons Leerpleinformat goed werkt en daarom willen we het komend schooljaar op dezelfde
wijze het Leerplein vormgeven als het afgelopen jaar.
De kinderen uit groep 6 t/m 8 die extra uitdaging en verdieping nodig hebben, zullen op woensdagmorgen,
donderdagmiddag en vrijdagmorgen onder leiding van juf Carolien bij elkaar komen.
De leerlingen van de groepen 3 komen op maandagmiddag bij elkaar en de leerlingen van de groepen 4 en 5 komen op
donderdagmorgen bij elkaar. Juf Henrike zal hen daarbij begeleiden.
Vooraf worden de betreffende ouders altijd geïnformeerd over de plaatsing van hun kind op Het Leerplein.
Nieuwe groepen
De kinderen vinden het waarschijnlijk leuk om voor de vakantie al even in de nieuwe groepen te kijken. Daarom
schuiven alle leerlingen op donderdagmorgen 12 juli van 11.30 uur tot 12.00 uur even door. Ze zijn dan, samen met de
kinderen van hun nieuwe groep, een half uurtje in het nieuwe lokaal bij de nieuwe leerkracht.
Het zal wel een volksverhuizing zijn, maar we zijn er van overtuigd dat dit drempelverlagend werkt voor de kinderen.
Gevonden voorwerpen
Op donderdag 5 juli en vrijdag 6 juli liggen de gevonden voorwerpen van dit
jaar uitgestald in de gang van de school. Als uw kind iets kwijt is, heeft u op
deze dagen nog de gelegenheid om te kijken of datgene bij de gevonden
voorwerpen ligt. Na deze uitstalmomenten zullen de spullen die er dan nog
staan afgevoerd worden.
Slotfeest
Elk jaar sluiten we het schooljaar af met het slotfeest.
Voor alle groepen hebben we een leuk programma met bijvoorbeeld
spelletjes, knutselen, drama, film en/of andere activiteiten. Aan het einde van
de ochtend zullen alle kinderen op school nog lekkere friet eten.
Het thema van het slotfeest bij de kleuters is “sprookjes”.
Laatste rapport
Voor alle leerlingen wordt deze dagen weer de portfoliomap gevuld. Het afgelopen jaar zijn er weer diverse werkjes
gemaakt en verzameld die u in de map kunt bekijken.
Het is elke keer weer erg leuk zo de ontwikkeling van uw kind te zien en te volgen.
De portfoliomap zal op donderdagmorgen 7 juli worden meegegeven.
Wilt u de map in de vakantie bewaren en hem na de vakantie weer mee naar school geven?
Zomervakantie
Op vrijdagmorgen 13 juli zullen alle groepen om 12.00 uit gaan en officieel vakantie krijgen.
We hopen dat we allemaal kunnen genieten van zes weken vrij!
Op maandagmorgen 27 augustus hopen we weer met alle kinderen het nieuwe schooljaar te beginnen.

ONDERBOUW
Geboren
Op zaterdag 23 juni is juf Elike opnieuw moeder geworden. Juf Elike en haar man Matthijs van Oosten hebben nu naast
hun twee zoons, Stijn en Roel, ook een dochtertje gekregen. Het meisje heeft de namen Linne Franny Laurien gekregen
en ze wordt Linne genoemd.
Op de kaart staat:
“Mooi wonder van leven,
Opnieuw aan ons gegeven,
Uniek en zo bijzonder,
Het is en blijft een wonder.”
We feliciteren juf Elike en haar man Matthijs en wensen hen Gods
Zegen en veel wijsheid toe in de opvoeding van hun kinderen.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Bericht over de bestuurlijke fusie VCNS d` Uylenborch - De Stroming ten behoeve van de nieuwsbrieven van de
scholen.
Bestuurlijke fusie VCNS d` Uylenborch - De Stroming
Al eerder informeerden wij u over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de VCNS d’ Uylenborch en De Stroming,
VCPO in het Land van Heusden en Altena. Het verheugt beide besturen u te kunnen melden dat alle geledingen
hebben ingestemd. In de maand juni hebben beide schoolverenigingen ledenvergaderingen gehouden, waarin
instemming met de voorgenomen bestuurlijke fusie is verkregen. De medezeggenschapsraad van CNS d‘ Uylenborch
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Stroming hadden al eerder hun instemming gegeven.
Daarmee zijn de belangrijkste stappen gezet om deze fusie tot stand te brengen. Na de laatste ledenvergadering is de
fusietoets ingevuld en ingediend. Een fusietoets is een verplichte toets, waarin de overheid nagaat of de bestuurlijke
fusie voldoet aan de landelijke regels. Het ziet er naar uit dat de uitslag niet op tijd binnen is om de datum van 1
augustus als fusiedatum aan te houden. In dat geval verschuift de fusiedatum naar een later tijdstip. Dat is geen
probleem. We houden u op de hoogte.
NOG EVEN DIT!
Bedankt!
Mijn laatste dagen op Het Baken zijn in zicht.
Ik neem afscheid en ga naar een andere school.
Ik wil iedereen bedanken die in laatste 2 jaar mij gesteund hebben tijdens m’n
ziek zijn op welke manier ook!
Het deed mij maar ook m’n familie goed, veel post, boeken enz. te ontvangen
M’n ziekte blijft ( helaas) maar we hopen het beste ervan❤️
Maar wil je me volgen.....
Sinds kort heb ik een You tube kanaal en zal hier verschillende dingen van m’n
leven laten zien.
Ik zou het leuk vinden als u / jij je abonneert en m’n filmpjes liket en we zo elkaar
nog “ zien”
BEDANKT voor alles CHARON
Gert en Joyce , Sanne en Maurice 🙋

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.
Dit is de laatste Bakenpraat van dit schooljaar. We wensen u allemaal een fijne vakantie toe.
De volgende Bakenpraat zal in de week van eind augustus 2018 uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken

BAKEN IN DE BUURT

