De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over de broers Jakob en Ezau. De broers
krijgen ruzie over de zegen en Jakob vlucht weg naar zijn oom Laban.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week:  D
 at kun je niet maken ( Exodus 24:
12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20)
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een
gouden kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes
terugkomt, gooit hij de stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en
figuurlijk in scherven? En is het nog weer goed te maken?
Volgende week is het thema:  N
 iet zonder jou (Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36)
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg
blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God
zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet
hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Vervanging en thuisonderwijs
De afgelopen weken hebben wij diverse leerkrachten moeten laten vervangen vanwege verkoudheidsklachten.
We kijken met zorg uit naar de periode die voor ons ligt. Het echte seizoen van verkoudheid en griep moet
namelijk nog beginnen. Wij willen u alvast laten weten dat we ons best zullen doen om vervanging te regelen,

maar dat u rekening moet houden met de reële kans dat diverse groepen tijdelijk te maken zullen gaan krijgen
met thuisonderwijs.
Mocht u in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid (en dit is nog niet bekend bij ons) en in geval van nood
willen invallen: geef het dan aan de directie door.

_____________________________________________________
Vertrouwenspersonen voor de leerlingen
Er kunnen op school of thuis dingen gebeuren, die heel heftig zijn voor een kind. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken
aan: pestgedrag, ongewenste intimiteit en lichamelijk geweld. Het kan helpen om hier met iemand over te praten.
Gelukkig kan elk kind hiermee altijd terecht bij zijn/haar eigen leerkracht. Dit is altijd de eerste stap! Mocht dit - om
wat voor reden dan ook - lastig zijn, dan kan er contact gezocht worden met de vertrouwenspersonen van onze
school. Op onze school zijn dat juf Carolien Hoeke en meester Johan Steketee. Zij zullen een luisterend oor bieden
en kunnen het kind helpen door hem of haar door te verwijzen naar de juiste persoon of
instantie.
Klachtenregeling
Ook wanneer ouders zich niet prettig voelen bij een situatie of een keuze van de school
kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersonen. Het eerste advies is
altijd om zich eerst te richten tot de groepsleerkracht en/of directie.
Voor de uitgebreide klachtenregeling verwijzen wij u naar onze website. Bij het
uitklapmenu "School" vindt u het kopje "Vertrouwenspersonen".

_____________________________________________________
Opening De Bieb Op School: ‘De Leestuin’
Op donderdag 1 oktober is bij ons op school De Bieb
Op School geopend. Deze bibliotheek in ons
schoolgebouw heeft de naam 'De Leestuin' gekregen.
Alle kinderen van school stapten door een groot
versierd boek de bibliotheek in en openden zo hun
Leestuin. Dit mooie boek was gemaakt door de
leerlingen van De Werkplaats. In de bibliotheek staan
ruim 1750 kinderboeken. In eerste instantie worden de
boeken uitgeleend om te lezen in de klas. In een later
stadium mogen de kinderen de boeken ook lenen om
thuis te lezen. De opening van De Leestuin past in de
visie van Het Baken om extra te investeren in het
leesonderwijs en leesplezier. Dit schooljaar zijn de
groepen 4 t/m 7 gestart met een nieuwe methode voor
voortgezet lezen: Atlantis. Ook krijgen de kinderen van
de gehele school extra leestijd om te kunnen genieten
van hun biebboek.

_____________________________________________________

Kinderboekenweek

Op donderdag 1 oktober is de Kinderboekenmaand bij ons op school van start gegaan.
Het thema van deze maand is: En toen…?
‘s Middags werd dit thema geopend in elke klas! Alle teamleden liepen verkleed als historische figuren rond.
Op donderdag en vrijdag heeft Lennie van YepforKidz dansworkshops voor alle groepen verzorgd. Op het
themalied van Kinderen voor Kinderen werd heerlijk gedanst!
Maandagmiddag 5 oktober vond er een toneelstuk plaats voor de groepen 1 t/m 4.
Het toneelstuk is gebaseerd op het prentenboek De steen en de tijd.

Een zwerfkei vertelt over de geschiedenis.
Hij heeft al heel wat gezien en meegemaakt!
In vijf korte scènes wordt de geschiedenis van de steen gespeeld.
De steen reist door de IJstijd, de Prehistorie, de Riddertijd, de Stedenbouw en de
Moderne tijd.
Ook zal er deze week elke dag een extra bel afgaan in de school. Zodra de bel klinkt, moeten alle klassen stoppen
met waar ze mee bezig zijn en wordt er een kwartier voorgelezen door de leerkracht.
De weken tot aan de herfstvakantie staan nog in het teken van het thema: En toen…?
In elke klas wordt aandacht geschonken aan de diverse gebeurtenissen uit onze geschiedenis!
Wij zien uit naar een leuke maand, waarin het lezen nog meer, positieve aandacht krijgt.

_____________________________________________________
Verkeersveiligheid
In deze Bakenpraat moeten we helaas opnieuw aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.
Nu de weersomstandigheden slechter worden, zien we dat meer kinderen met de auto naar school gebracht
worden. Het valt ons op dat er behoorlijk wat ouders (of andere mensen die de kinderen brengen en ophalen) zijn
die hun auto niet in een parkeervak parkeren, maar:
-ergens in de straat voor school stoppen, hun motor laten draaien en hun kind uit de auto laten stappen
-tussen de pionnen voor de school hun auto parkeren, ondanks dat we de vakken met pionnen nodig hebben om
anderhalve meter afstand te kunnen creëren voor ouders
-aan de zijkant van school (zie onderstaande foto om aan te geven wat we bedoelen met de zijkant van onze
school) hun auto tegen de stoep parkeren of in de groenstrook

We willen nogmaals benadrukken dat dit niet de bedoeling is in het kader van de verkeersveiligheid van onze
kinderen. We willen alle ouders (en andere mensen die de kinderen brengen en ophalen) oproepen om hierop te
letten en uw auto te parkeren in de parkeervakken. Er zijn voldoende parkeervakken in de Rijshaak, rondom
Kinderopvang De Richter en op het grote parkeerterrein bij de kerk.
Alvast dank voor uw medewerking!

____________________________________________________
Groen naar school
We willen in de week van 26 oktober - 30 oktober 2020 (de week na de herfstvakantie) alle ouders en alle
kinderen van de school oproepen om GROEN naar school te komen. Gedurende deze ene week streven we ernaar
dat de kinderen zo veel mogelijk lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school komen. Als meer ouders en
kinderen GROEN naar school komen, resulteert dit in:
● meer “ogen op straat”
● kinderen die hun buurt beter leren kennen
● ouders die andere ouders leren kennen
● kinderen die belangrijke verkeersvaardigheden ontwikkelen
● regelmatige fysieke activiteit die een dagelijkse routine wordt
● besparing op brandstofkosten en besparing op CO2 uitstoot.
In Nederland woont 90% van de kinderen op minder dan 15 minuten lopen (minder dan 1 km) van school. Op
fietsafstand van school woont maar liefst 97% van de kinderen (minder dan 2 km)
Van de kinderen komt 2/3 deel al te voet of op de fiets. Toch wordt 1/3
deel van de leerlingen nog met de auto naar school gebracht. Het zou
fijn zijn als we dat laatste deel naar beneden kunnen brengen. D
 oet u
ook mee?!
P.S. B
 ent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar
school te brengen: probeer het dan 1 of 2 x per week!

____________________________________________________

