De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over
Adam en Eva. zij luisteren niet naar god en mogen niet meer in het paradijs
wonen. God blijft echter wel voor Adam en Eva zorgen en laat ze niet in de
steek. Ook worden er Bijbelverhalen verteld over Noach. Noach moet van
God een ark bouwen. God laat het zo hard en lang regenen, dat heel de
wereld onder water komt te staan. Noach, zijn gezin en heel veel dieren overleven in de ark. Daarna maakt god
een nieuwe start met de wereld. Als teken van hoop geeft hij de regenboog.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: I k zal er zijn ( Exodus 3, 4 en 5)
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei
bezwaren, maar God zegt: ‘Ik ga met je mee.’ Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.
Volgende week is het thema: L
 uister je wel? (E
 xodus 7)
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te
zijn. Het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte.
Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Schoolgids 2020-2021
Deze week wordt onze vernieuwde schoolgids op onze website geplaatst (onder het kopje Ouders). In deze
schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over onze school. Leest u de informatie goed door?

_____________________________________________________
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! Na volgende week
gaan wij er bij het ontbreken van
privacy-voorkeuren vanuit dat u geen bezwaar
heeft tegen het delen van beeldmateriaal van uw
kind.

Graag wijzen we u ook op het volgende:
Sinds enkele jaren 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!

____________________________________________________
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. U hoeft dit protocol niet meer te ondertekenen. We willen u wel
vragen om dit protocol goed door te lezen. Alvast dank hiervoor!

____________________________________________________
Schoolactiviteiten versus Corona
In het kader van de Coronamaatregelen zijn er een aantal schoolactiviteiten, die op korte termijn zouden
plaatsvinden, die we niet kunnen laten doorgaan of moeten aanpassen:
Luizencontrole:
De luizencontroles kunnen we voorlopig NIET laten doorgaan. We willen aan u vragen om zelf met regelmaat de
haren van uw kind(eren) te controleren op luizen. Ook willen we aan u vragen om het direct door te geven aan de
groepsleerkracht als uw kind luizen heeft. We gaan ervan uit dat er dan ook direct een behandeling wordt ingezet
middels kammen en anti-luizenshampoo.
Informatieavonden:
De informatieavonden kunnen helaas NIET doorgaan. Als team zorgen wij ervoor dat u volgende week een
samenvatting van de informatie, die u normaal gesproken zou horen op de informatieavond, ontvangt. Op deze
manier mist u geen informatie.
Vertelgesprekken groep 3, 5 en 7:
Deze gesprekken kunnen plaatsvinden. M.b.t. deze gesprekken hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Meer
informatie over deze gesprekken volgt nog.
Excursies:
Excursies mogen doorgaan mits de anderhalve meter afstand tussen volwassenen mogelijk is. Kinderen mogen in
een bus of losse auto’s vervoerd worden. Ook hierbij hanteren we de algemene richtlijnen van het RIVM.
Daarnaast willen we niet dat meerdere ouders in één auto zitten. Wanneer u begeleiding biedt bij een excursie,
dan ontvangt u van de groepsleerkracht aanvullende informatie omtrent de afspraken i.v.m. Corona.

Inloopmoment:
Deze momenten kunnen we voorlopig NIET laten doorgaan. Tijdens deze momenten is het namelijk niet mogelijk
om de anderhalve meter afstand tussen volwassenen vorm te geven.
Verder willen we u vragen om nog eens goed de informatiebrief (vorige week verstuurd) door te nemen. We
willen u er vooral op wijzen om goed te kijken wanneer kinderen niet naar school mogen komen. Om het nog
duidelijker te maken, mailen we u bij deze Bakenpraat twee beslisbomen. Wanneer er bij uw kind sprake is
van hooikoorts of allergie willen we u vragen om voor alle zekerheid contact op te nemen met het RIVM/GGD
of uw eigen huisarts om te overleggen.

____________________________________________________
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 zijn 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.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, maar u kunt zich
ook wenden tot de kanjercoördinatoren: Juf Janike Schoenmakers en juf
Carolien Hoeke.

____________________________________________________
Even voorstellen
Dit schooljaar hebben wij opnieuw een LIO-juf (Leraar In Opleiding in vierde jaar van de PABO) die stage loopt bij
ons op school: juf Charlotte Dubbeldam. Zij stelt zich graag aan u voor:
Beste ouders van het Baken,
Mijn naam is Charlotte Dubbeldam en dit jaar ben ik werkzaam als LIO-stagiaire in
groep 7B. Dit wordt mijn eerste jaar als teamlid op het Baken en daar verheug ik mij
enorm op! Het lijkt mij erg leuk om jullie allemaal te leren kennen, maar eerst stel ik
mijzelf even voor.
Ik ben 22 jaar oud en woon in Hardinxveld-Giessendam. Momenteel ben ik begonnen
aan mijn laatste jaar op de Marnix Academie, dus dat betekent (hopelijk) afstuderen
aan het eind van het schooljaar.
Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent gevolgd op het DaVinci College in
Gorinchem. Tijdens deze opleiding heb ik drie jaar ervaring opgedaan als

onderwijsassistent. Daarna ben ik door gaan studeren op de PABO. In de afgelopen zeven jaar heb ik
verschillende groepen les mogen geven. Ik heb zelfs de mogelijkheid gekregen om zes weken in Zweden les te
mogen geven, een geweldige ervaring!
Verder ben ik dol op reizen en dat probeer ik dus ook zo veel mogelijk te doen. Mijn favoriete
vakantiebestemming is Stockholm en ik hoop ooit nog de stad New York te kunnen bezoeken.
Ik ga graag leuke dingen ondernemen met vrienden en dan vooral lekker uit eten! In mijn vrije tijd lees ik veel
boeken en wandel ik graag met mijn hondje, Senna. In het weekend doe ik aan kunstschaatsen en daarvoor
train ik één keer per week.
Ik kijk er naar uit om het komende schooljaar werkzaam te mogen zijn in dit leuke team en om les te mogen
geven aan groep 7B. De eerste lesweek zit er al weer op en die was voor mij erg positief!Ik ga mij enorm
inzetten om het een leuk, gezellig, leerzaam maar vooral positief schooljaar te maken,

Bij deze Bakenpraat ontvangt
u een flyer van De Limonade
Brigade.

UITNODIGING
Start clubseizoen 2020-2021
Groep 3 tot en met 8
Zaterdag 19 september a.s.
Wat gaan we doen???
Piraat Coeno is op zoek naar nieuwe leerling piraten. Je zult op de proef worden
gesteld, maar er zal ook gezocht worden naar waardevolle schatten.
Aanwezig zijn om:
14.00 uur bij de Maranatha kerk. Hier vandaan gaan we naar het strandje langs
de Merwede
Kleding:
Trek je beste piraten-outfit aan en neem een schep mee als je dat wilt
Eten:
Aan het einde van de middag eten we een broodje knakworst
Kosten:
Die maken we wel, maar een eigen bijdrage is niet nodig
Ophalen
Om 17.00 uur zijn we uitgegeten en kun je worden opgehaald bij de kerk of kun
je zelf naar huis toe
Opgeven:
Je kan je opgeven door Marieke te appen 06-21875977 of een mailtje te sturen
naar startzaterdag@outlook.com

We hopen dat jullie erbij zijn!!!
Jentina, Coeno, Debora, Lidia, Leo, Marieke, Marjan, Suzanne, Wil
P
 s. Alle clubs starten op 21 september, groep 3, 4, 5 om 15:30 en groep 5, 6,
7, 8 om 18:45 uur

