
 

 

 

 
 

 



De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen wordt deze week verteld over Jakob en Ezau. Dit zijn de zonen van Izak en Rebecca. Jakob 
moet vluchten en gaat naar oom Laban. Daar trouwt hij met twee dochters van oom Laban. God blijft bij hem. 
Volgende week starten de bijbelverhalen over Jozef. Jozef krijgt van vader Jakob een mooie jas. Zijn broers zijn 
jaloers en verkopen hem als slaan naar Egypte. Daar belandt hij in de gevangenis en mag hij via God dromen 
uitleggen aan de schenker en de bakker. God blijft ook bij Jozef. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: We beginnen opnieuw 
(Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17).  
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het 
water zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 
Volgende week is het thema: Babbelstad (Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11) 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze 
een toren te bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het 
contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar 
niemand een ander verstaat. 
 

_____________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________ 
Jubileum 
Afgelopen zaterdag hebben we met een high tea het heuglijke feit gevierd dat onze 
schoolschoonmaakster Ria van der Stelt 25 jaar bij ons in dienst is. We zijn dankbaar 
dat Ria ons al 25 jaar ondersteunt en het voor het team van Het Baken mogelijk 
maakt om goed onderwijs te kunnen geven in een schoon schoolgebouw. Ria; dank 
hiervoor en van harte gefeliciteerd met je jubileum!! 
 

____________________________________________________ 

 



 
Dank 
De afgelopen tijd werden we verrast door de hulp van een aantal 
ouders. Ditmaal in de vorm van het vervoeren van materialen van 
school naar de opslag, naar het afvalstation en het aanbieden van 
opslagruimte. Heel hartelijk dank hiervoor!! Het is fijn om te kunnen 
werken en te kunnen ontwikkelen in een opgeruimde school! 
Hartelijk dank aan: 
*Jacco en Esther Cornet *Benny Vogel *Aleida den Hollander  
*Jan Pieter van der Stelt *Danny en Katinka van den Heuvel 

____________________________________________________ 
 
Oudervertelgesprekken 
De ouders van kinderen uit de groepen 3, 5 en 7 hebben gisteren een vragenlijst ontvangen als voorbereiding voor 
de oudervertelgesprekken. Dit schooljaar voeren we deze gesprekken eerder dan u van ons gewend was. Dit 
doen we, omdat we graag al in een vroeger stadium meer informatie willen ontvangen over uw zoon/dochter. We 
willen u vragen om de ingevulde vragenlijsten zo snel mogelijk weer in te leveren op school. 
In de begeleidende brief kon u lezen dat de oudervertelgesprekken plaatsvinden in de week van 7-11 oktober. 
Hierop willen we aanvullen dat er ook leerkrachten zullen zijn die al een week eerder starten met de gesprekken 
en er twee weken de tijd voor nemen. Meer informatie over het moment van het oudervertelgesprek volgt via de 
leerkrachten van groep 3, 5 en 7. 
We wensen u goede gesprekken toe! 
 

____________________________________________________ 
 

Kanjer Startweken 
In de eerste drie weken van dit schooljaar volgen we als school de Kanjer startweken. Deze zijn een onderdeel 
van het programma van de Kanjertraining. In alle groepen waren we met dezelfde onderwerpen bezig op 
verschillende niveaus. In groep 1 op een andere manier dan in groep 8 bijvoorbeeld.   
De onderdelen waren: 
-Kennismaken, waardoor we elkaar beter leren kennen. Dit  is een basis voor vertrouwen (onbekend maakt 
onbemind). 
-Elkaar beter leren vertrouwen door  vertrouwensoefeningen te doen met elkaar 
-Afspraken bespreken aan de hand van de Kanjerposters, maar ook afspraken maken met de kinderen; wat willen 
jullie graag, wat vinden jullie belangrijk. 
-Het bespreken van de petten en het oefenen met de petten. 
 
Inmiddels volgen we het programma dat per jaar voor elke groep is vastgesteld in de handleiding van Kanjer. 
Kanjer is niet alleen dat ene lesje in de week, maar we willen als team Kanjer graag ‘doorleven’ in ons dagelijkse 
doen en laten in de klas en ook daarbuiten. 
Als team denken we ook na over uw betrokkenheid bij ons als 
Kanjerschool en willen we u dit jaar d.m.v. de nieuwsbrief op de 
hoogte houden van Kanjer.  Bij deze Bakenpraat zit weer een 
bijlage met een korte samenvatting van de Kanjertraining; de 
betekenis van de petten, de afspraken etc.  
 
Ook willen we dit jaar Kanjer vooral goed gaan borgen; De puntjes 
weer op de i. Ook zullen we actief aan de gang gaan met het 
veiligheidsprotocol. Dit bevat o.a. ook een pestprotocol. We gaan 
ons huidige pestprotocol tegen het licht houden en hopen hiermee 

 



nog beter zicht te krijgen op pesten en willen ervoor zorgen dat uw kind zich altijd veilig voelt bij ons op school. 
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, maar u kunt zich ook wenden tot de 
kanjercoördinatoren. Vanaf dit schooljaar hebben we er twee: meester Ronald Feij en juf Carolien Hoeke. 

____________________________________________________ 
 
Sponsorloop 
Inmiddels is er al heel veel geld op school binnengekomen, dat is 
opgehaald met de sponsorloop. Enkele leerlingen moeten hun 
opgehaalde geld nog inleveren. Graag ontvangen we dit laatste 
geld uiterlijk komende donderdag. In de volgende Bakenpraat 
zullen we dan het eindbedrag bekend maken. 

____________________________________________________ 
 

Vervoersprotocol 
Bij deze Bakenpraat ontvangt u ons Vervoersprotocol. Hierin kunt de de regels en afspraken lezen m.b.t. het 
vervoer van leerlingen tijdens bijv. een excursie. Vanaf dit schooljaar hoeft u dit protocol niet meer te 
ondertekenen. We willen u wel vragen om dit protocol goed door te lezen. Alvast dank hiervoor! 
 

_____________________________________________________ 

 
Oversteken groep 5a 
Zoals u weet heeft onze groep 5a (meester Jan Willem Ouwendijk en juf Wil voor den 
Dag) dit schooljaar onderdak gevonden in SamSam. Zodra de schoolochtend of 
schoolmiddag start, lopen zij gezamenlijk naar SamSam. Zij moeten dan de weg 
oversteken. Het valt de leerkrachten van deze groep op dat er een aantal ouders 
(mensen die kinderen wegbrengen naar school) zijn die onvoorzichtig wegrijden en 
niet letten op deze overstekende kinderen. We willen aan iedereen vragen hier alert op 
te zijn en deze groep kinderen voorrang te geven. Dit alles in het belang van de veiligheid van onze kinderen. 
Alvast dank voor uw medewerking!  
Vanuit school zijn we in gesprek met de gemeente om de schoolzone rondom onze school meer zichtbaar te 
maken. 
 

_____________________________________________________ 
 
Klushulp gezocht 
Voor een reparatie aan ons schoolhek zijn we op zoek naar een ouder die een spijl van ons schoolhek zou kunnen 
vast lassen. Wanneer u ons wilt helpen met dit karwei; dan kunt u zich melden bij de directie.  
 

_____________________________________________________ 

 
Privacyvoorkeuren 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en 
gepast om te gaan met de privacy van uw kinderen. 
Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke 

voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit 
tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft de 
Parro app een manier gevonden om dit heel 
makkelijk, veilig én met een vermindering van 
administratiedruk op te lossen.  

 



Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig 
om beeldmateriaal te delen. Via de Parro app kunt u 
uw voorkeuren aan ons doorgeven. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 
-Ga binnen de Parro app naar het vierde tabblad 
'Instellingen'. 
-Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn 
kinderen'. 
-Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 
stipjes achter het kind. 
 
Wilt u deze week controleren of de 
privacyvoorkeuren m.b.t. uw kind(-eren) in de Parro  
app aangegeven zijn? Blijkt dit niet het geval; wilt u 
dan deze week het bovenstaande stappenplan 
doorlopen en uw voorkeuren aangeven? Alvast 
onze hartelijke dank hiervoor! 

Graag wijzen we u ook op het volgende: 
Sinds vorig  schooljaar geldt de AVG; privacywet, 
waar wij niet omheen kunnen. Wij vragen u goed te 
letten op het nemen van foto’s tijdens het 
schoolactiviteiten, zoals excursies, schoolreis en 
Sint. Niet iedereen stelt het op prijs dat foto’s van 
zijn/haar kind, hoe leuk of onschuldig de foto’s ook 
zijn, door anderen op social media verschijnen. Wij 
vragen u hier rekening mee te houden en geen 
foto’s van andere kinderen op social media te 
plaatsen; dus ook niet in een app-groep 
verspreiden. 
Alvast dank voor uw medewerking! 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 
Vanuit de OuderHulpGroep 
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken op weg en ook wij als OuderHulpGroep hebben onze taken weer 
opgepakt. Achter de schermen zijn we ons alweer aan het voorbereiden op de komende activiteiten (schoolontbijt, 
Sinterklaas, Kerst etc). Zoals u weet kunnen deze activiteiten niet zonder de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft € 40,00 per leerling. 
Wanneer u GEEN machtiging heeft afgegeven vragen wij u de ouderbijdrage voor 
15 oktober 2019 over te maken op bankrekeningnr NL49RABO 0368728668 t.n.v. 
de Stroming, ovv naam en groep van uw kind. 
 
Als u een machtiging heeft afgegeven, zal deze rond 8 oktober worden 
afgeschreven. 
 
Ouders van nieuwe leerlingen zullen deze week een brief ontvangen met 
machtigingsformulier. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, vragen wij u deze zo 
spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind. 
 
Wanneer u denkt: ‘het is toch wel makkelijk de ouderbijdrage automatisch te laten 
lopen’, vraag gerust een formulier op school of via de mail. 
Voor vragen kunt u mailen naar penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl 

 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


