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ALGEMEEN
Lied van de week.
Volgende week zingen we Gezang 473 vers 1

In de laatste schoolweek zingen we gez. 1 vers 4.

Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en eer bereid.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

De Bijbelverhalen.

In de kleuterbouw vertellen we het verhaal van Esther. Als koning Ahasveros iets wil, dan gebeurt het ook. Of toch niet?
Dat horen we in deze verhalen. Esther wordt de nieuwe koningin. Zij heeft een geheim, wat zij niet vertelt, omdat zij haar
volk wil beschermen. Esther moet iets doen om het Joodse volk te beschermen. Of het haar gaat lukken? Zij vertrouwt
op de Here God en weet dat het dan zal lukken. Deze verhalen zijn mooi om thuis nog eens uit de kinderbijbel met uw
kinderen te lezen en er over te praten.
In de laatste schoolweek zullen de gelijkenissen van de Here Jezus centraal staan.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met het thema ‘Pak mijn hand!’ Petrus helpt mensen weer op weg. Hij maakt een zieke
man weer beter en wekt Tabitha op uit de dood.
Als Petrus later in de gevangenis komt, komt daar een engel die hem bij de hand neemt en hem bevrijdt. Petrus gaat zo
verder met het vertellen over de Here God.
Volgende week is het thema ‘De waarheid zeggen’. Wat is waar? Paulus en Barnabas vertellen aan iedereen de
waarheid over Jezus. Steeds meer mensen geloven die mooie boodschap.
We sluiten dit schooljaar af met het thema ’Een lied maakt alles anders.
Paulus en Silas zitten in de gevangenis. Waarom zingen zij daar steeds? Zij bemerken dat zij geholpen worden als zij
dat zingend vragen. Zingen kan je helpen!
Gastles zwemmen.
Deze en volgende week zullen de middenbouwgroepen genieten van de gastlessen die verzorgd worden door de
zwemvereniging.
Donderdag zijn de groepen 3b/4b en 4a aan de beurt en op vrijdag a.s. groep 6a, 5b/6b en 5a. Volgende week
donderdag groep 3b/4b en groep 4c.
Tropische warmte.
Deze week is het erg warm. Intern hebben we overwogen de schooltijden aan te passen
naar een tropenrooster. Gezien het feit dat het in de planning van onze roosters veel onrust
geeft en voor veel ouders problemen geeft met de opvang, hebben we besloten toch de
gewone schooltijden aan te houden en dan het werktempo aan te passen.

Taalmethode.
Dit schooljaar is de leerwerkgroep ‘Taal’ druk bezig geweest met het selecteren van de taalmethoden die op de
onderwijsmarkt zijn.
Uiteindelijk is gekozen voor de vernieuwde taalmethode Taal Actief. Deze vernieuwde methode is aangepast op diverse
aspecten en heeft weer mogelijkheden voor verdergaande differentiatie.
We willen het nieuwe schooljaar met deze nieuwe methode gaan starten.
Gefeliciteerd.
In groep 5a is zij al een bekend gezicht geworden. Juf Marjon Schaddelee heeft het afgelopen jaar in die groep twee
dagen per week haar LIO-stage gelopen. Als een volwaardige juf heeft zij dat met plezier gedaan.
Deze week mocht zij haar laatste opdracht afronden en kreeg zij te horen dat zij geslaagd is voor haar opleiding tot
leerkracht. Erg fijn en we feliciteren haar dan ook met het behaalde resultaat.
Inmiddels heeft zij een benoeming in onze invalpool aangeboden gekregen en zullen we haar wellicht nog weleens
terugzien op Het Baken.

Bedankt!
We bedanken onze voetbalvereniging voor het gratis ter beschikking stellen van twee voetbaltassen voor onze
voetbaltenues. We zijn daar heel blij mee!
Afscheid groep 8.
Dit schooljaar zullen we van 36 leerlingen in groep 8 afscheid gaan nemen. Het afscheid zal op dinsdag 4 juli
plaatsvinden. ’s Morgens zullen alle kinderen van groep 3 t/m 7 gaan genieten van de musical die de leerlingen van
groep 8 zullen opvoeren. Bij die voorstelling mogen ook de broertjes en zusjes van de groep 8-leerlingen in groep 1 en 2
komen kijken.
’s Avonds zal om 19.00 u. officieel afscheid worden genomen, waarbij dan ook de ouders aanwezig zijn.
Groep 8 vliegt uit naar….
Alle kinderen zijn aangemeld op de VO-school van hun keuze en zijn daar ook allemaal toegelaten:
Waar gaan ze allemaal heen?
Het
Altena College
Celine Besselink
Amber Blokland
Kyra Blokland
Isa Broekmeulen
Esmee van Burgel
Roos Cornet
Julian Cozijnsen
Olivier Damen
Thijs Dekker
Rik den Dunnen
Femke den Haan
Lois den Haan
Anna Heijblom

Het Altena College

‘t Gilde

Julia Heijblom
Andé van den Heuvel
Marloes van den Heuvel
Madelief Jonkers
Nathan Kant
Cars Lakerveld
Naomi Pruissen
Romée van Rossem
Elike Treffers
Naomi Verheij
Mika Verschoor
Margonda Versluis
Oceante Wolffers

Sjoerd Pellicaan
Hessel Bogers
Matthijs de Jong
Sven van den Steenhoven
Daan Verschoor
Het Calvijncollege
Annemiek Prins
Willem Oranje college
Danique van Wijk
De Schans
Nadia Barrett
Lisa van Biljouw
Nova Versluis

Eindfeest.
Elk jaar sluiten we het schooljaar af met een eindfeest op de laatste woensdag van het schooljaar. Zo zal het ook op
woensdag 5 juli feest zijn op Het Baken. Alles staat in het teken van het thema ‘Circus’. In de kleuterbouwgroepen zijn
de kinderen al druk bezig met dit thema.
Aan het einde van de ochtend eten alle kinderen op school en gaan we gewoon om 12.15 u. naar huis.
Afscheid en welkom.
Zo bij het wisselen van het schooljaar hebben we vaak te maken met het afscheid
nemen en welkom heten van leerlingen.
Er zullen vijf leerlingen Het Baken gaan verlaten.
Dominique van der Hoff, Annely van den Heuvel, Famke Heijstek, Mérle en Elise
Huisman. We vinden het jammer, maar weten dat jullie naar een andere goede school
zullen gaan. We wensen jullie een heel fijne tijd toe op jullie nieuwe school.
We mogen ook nieuwe leerlingen verwelkomen.
Deze week is in groep 3b Hanne Terluin uit Emmeloord bij ons op school gekomen. Heel
fijn dat Hanne al een beetje kan wennen, voordat de zomervakantie begint. Van harte welkom.
Na de zomervakantie zullen Tim Vorthoren en Mike van Maastricht bij ons school komen. Mike is op Het Baken niet
onbekend. Hij zal na twee jaar weer terugkeren in zijn groep.
Tim maakt de overstap van de Almgaard in Almkerk naar Het Baken.
We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben op Het Baken.
Tevens zullen er na de zomervakantie 21 nieuwe kleuters op Het Baken komen. Zij zullen binnenkort vier jaar worden
en dan ook naar school komen.
Indy van Bemmel
Lizzy van Berchum
Nathan van Berchum
Julia Brecht
Redmer Cornet
Mees Dingemanse
Jade Groeneveld

Sanne de Heus
Claire van der Hoek
Cynthia Ippel
Jonathan Ippel
Marcus Laay
Fenne van Meel
Senna Schouten

Tom Verheij
Corné Vos
Mathias Vos
Narah Vos
Cil de Vries
Evi van Wijk
Micha Zwijnenburg

Groepsverdeling 2017-2018.
Intern zijn we druk bezig met de laatste dingen betreffende de groepsverdeling.
We hopen de indeling deze week compleet te hebben en deze begin van de komende week aan alle ouders per mail te
versturen.
Jaarkalender 2017-2018.
Inmiddels zijn de meeste activiteiten voor het komende schooljaar alweer gepland. De
laatste aanvullingen in de jaarkalender worden ingevoerd.
De jaarkalender zal volgende week naar alle ouders worden gemaild. De jaarplanning
zal ook op onze web-site worden gepubliceerd. Tevens kunt u t.z.t. op het ouderportaal
de klassenlijst van uw kind bekijken.
Vandaar dat er dit jaar geen papieren versie van de kalender meer wordt gemaakt.
Als u toch een papieren versie wilt gebruiken, kunt u de digitaal verstuurde kalender zelf
printen.
Laatste rapport.
Nu alle toetsen zijn afgerond worden de evaluaties opgesteld en rapporten ingevuld.
Op donderdag 6 juli zullen alle kinderen het rapport mee naar huis krijgen.
Wilt de portfoliomap, waarin de rapportkaart zit, netjes thuis bewaren en na de zomervakantie weer compleet met alle
werkjes ed. mee naar school geven.
ONDERBOUW
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 29 juni a.s.
Wilt u kijken wat voor soort speelgoed uw kind meeneemt?
Liefst speelgoed waarmee kinderen samen kunnen spelen.
Schoonmaakavond.
Maandagavond 26 juni worden de klassen en materialen van de kleutergroepen weer schoongemaakt.
Op de deur van elke klas hangt een lijst waarop u uw hulp kan aangeven.
We hopen op uw hulp bij deze grote klus.
Herstel juf Anita.
In de afgelopen weken heeft juf Anita gelukkig een goede herstelperiode gehad. Op dit moment is zij weer regelmatig op
school te zien en bemerken we ook dat dat haar goed doet.
De verwachting is dat juf Anita na de zomervakantie weer volledig haar werk in de groep zal oppakken.
BOVENBOUW
Eerder uit.
Op vrijdagmiddag 23 juni zullen de groepen 5 t/m 8 om half drie uitgaan.
Herstel meester Jan Willem.
Het herstel van meester Jan-Willem verloopt erg traag. Een paar weken geleden
werd hij geconfronteerd met klachten in zijn gewrichten. Na onderzoek is acute
reuma en spierreuma geconstateerd. Meester Jan Willem heeft ondanks de
medicatie nog veel pijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een behandelplan
waarbij de juiste hoeveelheden van medicatie moeten worden vastgesteld.
We wensen hem veel sterkte en een spoedig herstel en hopen dat hij na de
zomervakantie weer zijn werk kan hervatten.
LEERLINGENZORG
Toetsen.
Inmiddels zijn alle toetsen afgerond.
De toetsresultaten zullen in het ouderportaal van Parnassys en op het laatste rapport gepubliceerd worden.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
MR-vergadering.
De MR zal op woensdagavond 21 juni weer vergaderen.
Als u vragen hebt, dan kunt u die kwijt bij de ouders die in de MR zitten : Mw. Kirsten Lakerveld, mw. Tanja van
Willegen, mw. Liesbeth de Heer, mw. Linda de Regt of Philip Cok.

NOG EVEN DIT!
Geboren.
Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering.
O heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

}

Dit staat op het geboortekaartje van Jochem Johannes.

Jochem is geboren in het gezin van Gijs en Colinda van den Tol.
Jochem is het broertje van Matthias, Nathan en Thomas.
We feliciteren hen met de geboorte van deze kleine jongen en wensen de ouders Gods
Zegen toe in de opvoeding van hun kinderen.

Als gelouterd goud en zuiver zilver uit liefde geboren….
Deze tekst schreven John en Agnes Laay op het kaartje van Maarten.
Maarten is op 11 juni geboren en is het broertje van Romy (groep 1a), Marcus en Wendy.
We feliciteren John en Agnes met de geboorte van Maarten en wensen ook hen Gods Zegen in de opvoeding van hun
kinderen

Dit is de laatste Bakenpraat van dit schooljaar.
We kijken terug op een fijn jaar waarin we met elkaar het onderwijs aan uw kind vorm hebben kunnen geven.
We bedanken ook u als ouders voor de samenwerking daarin.
We wensen u allen een goede vakantie en hopen alle kinderen op maandag 21 augustus weer op school te ontmoeten.

De volgende Bakenpraat zal rond 29 augustus 2017 uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken

