
 

Zomervakantie 
Dit is de laatste Bakenpraat van dit schooljaar. We kijken terug 
op een zeer bijzonder schooljaar vanwege het Coronavirus en de 
gevolgen daarvan. Wat zijn we trots op de kinderen, teamleden 
en op u als ouders! Met elkaar hebben we ons best gedaan om 
voor de Coronaperiode zo goed mogelijk te laten verlopen ten 
gunste van onze kinderen.  
Als dank voor uw inzet tijdens de periode van thuisonderwijs 
ontvangen vandaag alle ouders een bedankje in de vorm van een 
plant. 
Nog een paar dagen en dan gaan we allemaal hopelijk genieten 
van een welverdiende vakantie. Namens het team van Het Baken 
wens ik u en alle kinderen een zonnige, ontspannen en fijne 
zomervakantie toe. We hopen elkaar weer te begroeten op 
maandag 31 augustus 2020.  
In de laatste vakantieweek ontvangt u van mij een mail met daarin de actuele informatie omtrent de 
Coronamaatregelen (Het heeft nu niet zo veel zin om op dit moment de maatregelen al te verspreiden.) en de start 
op de eerste schooldag. 
 

_____________________________________________________ 
 
Team 
Op vrijdag 17 juli nemen we afscheid van drie trouwe teamleden:  
juf Connie Klop 
juf Irma Kieboom  
meester Piet Bos 
We willen hen enorm bedanken voor hun jarenlange inzet op en voor Het Baken! Heel veel kinderen hebben 
gedurende de afgelopen jaren les van hen gekregen. Wij wensen hen alledrie alle goeds en Gods zegen toe! We 
gaan hen missen! (Gelukkig hebben juf Connie en juf Irma aangegeven vaste invaller op Het Baken te willen 
worden.) 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
_____________________________________________________ 
 
Geboortenieuws 
Juf Britt van Noorloos is afgelopen zaterdag bevallen van een dochter. Haar 
dochter heet Maud. Het gaat heel goed met moeder en dochter. We feliciteren juf 
Britt en haar gezin van harte met de komst van hun dochtertje. We wensen hen 
Gods zegen toe in hun leven met Maud. 
 

_____________________________________________________ 
 
Overblijven (TussenSchoolseOpvang) 
Meester Jasper van ‘t Verlaat volgt juf Connie op als coördinator van het overblijven (TussenSchoolseOpvang). 
Vanaf komend schooljaar kunt u uw kind aanmelden voor het overblijven via het volgende mailadres: 
tso@hetbaken-werkendam.nl Ook zal er een mobiel nummer gekoppeld worden aan het overblijven. U kunt dan 
ook aanmelden via een app naar het mobiele nummer. Dit mobiele nummer geven we na de zomervakantie aan u 
door. 
 

____________________________________________________ 
 
Jaarkalender 
Zoals vorige week aangegeven ontvangt u bij deze Bakenpraat de jaarkalender 
2020-2021. Een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud vanwege 
Coronamaatregelen. 
We sturen nu nog geen brief mee omtrent Coronamaatregelen, omdat dit 
gedurende de zomervakantie nog kan veranderen. Zoals aangegeven onder het 
kopje Zomervakantie volgt deze informatie in de laatste vakantieweek. 
 

____________________________________________________ 
 
Tot ziens! 
Vandaag nemen we afscheid van onze groep 8-leerlingen:  
Jennifer, Nathalie, Thijs, Bjorn, Fleur, Natascha, Lotte, Merel, Yannick, Ricardo, Skye, 
Indy, Lara, Madelief, Wessel, Ryan, Matthias, Niek, Mathijs, Luuk, Robert, Marlyn, 
Eloise, Lieke, Daan, Wout, Jordy, Mathijs, Mathijs, Manu, Eveline, Miriam, Iwan, 
Esmee, Jari, Joep, Sanne, Thijmen, Benjamin, Tim, Stan, Sophie, Stijn en Sterre. We 
wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe in het Voortgezet Onderwijs. We willen 
jullie bedanken voor de prachtige foto en de hele mooie leesboom voor in onze 
Leestuin! We zijn hier heel erg blij mee. 
Ook nemen we afscheid van Cynthia Ippel, Job Kooymans, Sanne van den Oven en 
Romy de Heer. Zij gaan alle vier naar een andere school. Ook hen wensen we alle 
goeds en Gods zegen toe! 
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