
Start schooljaar
Dit is de eerste Bakenpraat van het schooljaar 2021-2022. We hopen dat iedereen genoten heeft van een fijne
zomervakantie.
Na zes weken vakantie zijn we gisteren weer gestart. In de vakantie hebben de juffen en meesters alle
voorbereidingen getroffen om weer te kunnen beginnen. Als team hebben we een startdag gehad op vrijdag 27
augustus. We hebben met elkaar gezongen, gebeden en een gedeelte uit de BIjbel gelezen. Ook hebben we een
training gekregen van meester Johan Steketee omtrent ons leerling- en administratiesysteem ParnasSys. Onder
leiding van juf Janike en juf Carolien Hoeke hebben we inspiratie opgedaan voor een nieuwe Kanjeractiviteit.
‘s Middags hebben we met elkaar opgeruimd binnen het schoolgebouw.
Als ouder heeft u een informatiebrief ontvangen omtrent de Coronamaatregelen die wij op school hanteren. Door
het naleven van deze maatregelen konden we een goede start met elkaar maken. Helaas betekende dit ook dat
de ontmoeting met ouders en het inloopmoment niet door konden gaan.
Voor een aantal kinderen was het starten in de nieuwe groep of op de nieuwe school wel heel spannend, maar
gelukkig hebben de meeste kinderen een fijne start gemaakt.
We hopen op een fijn schooljaar met elkaar!

_____________________________________________________

Opzet en verspreiding Bakenpraat
Dit schooljaar ziet de Bakenpraat er een beetje anders uit. We hebben gekozen voor een wat meer compactere
opzet, waardoor we hopen dat de Bakenpraat makkelijker te lezen is. De Bakenpraat zal voortaan via Parro
verspreid worden. Binnen het team hebben we afgesproken dat berichtgeving vanuit de directie voornamelijk via
Parro gaat verlopen.

_____________________________________________________
We hopen op een fijn schooljaar met elkaar!

De Bijbelverhalen en Lied van de week
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over de schepping. God heeft de aarde in
zes dagen geschapen en van de zevende dag maakte Hij een rustdag.
Binnen de kleuterbouw wordt er gewerkt volgens een Bijbelvertelrooster. Bij deze Bakenpraat delen we het
Bijbelvertelrooster van de kleuterbouw met u. Dit Bijbelvertelrooster kunt u ook terugvinden op onze website.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt vanuit de methode Kind Op Maandag. Bij deze Bakenpraat ontvangt u het
themarooster met de Bijbelverhalen van de komende periode. Dit overzicht kunt u ook terugvinden op onze
website.
Deze week is het thema: Kun je kiezen? (Genesis 24 en 25: 19-34)
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en zij
gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt haar dat het twee volken



zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor een kom
soep.
Volgende week is het thema: Er zit een luchtje aan (Genesis 27: 1-46)
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de
oudste. Esau is woedend op zijn broer.

Bij deze Bakenpraat ontvangt u ook een overzicht van het Lied van de week. Binnen onze school wordt er in groep
5-8 per week speciale aandacht besteed aan een lied uit het Nieuwe Liedboek of uit de bundel Hemelhoog. Dit
overzicht is ook gedeeld met de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk (Maranathakerk) en Hervormde Kerk
(wijk 1). Binnen deze kerken wordt er, waar mogelijk, aandacht besteed aan deze liederen. Ook dit overzicht kunt
u terugvinden op onze website.

_____________________________________________________

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. We willen u vragen om dit protocol goed door te lezen. Alvast
dank hiervoor!

____________________________________________________



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 zijn:
-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.

Op Het Baken 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. enkele
ouderbrieven 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.

___________________________________________________

Schoolreis
Op dinsdag 14 september gaan de kleuters en groepen 3 op schoolreisje naar Pukkemuk in Dongen. Op
donderdag 16 september gaan de groepen 4 t/m 8 op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Meer
informatie over deze schoolreisjes ontvangt u via de groepsleerkrachten.
De kosten van dit schoolreisje worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage van het vorige schooljaar. Mocht
u de vrijwillige ouderbijdrage van vorig schooljaar nog niet betaald hebben; wilt u deze dan alsnog betalen:
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 40 euro per kind voor een heel schooljaar. Voor kleuters die ingestroomd zijn
vanaf januari tot juni 2021 bedraagt de bijdrage 25 euro.
U kunt het bedrag overmaken naar naar NL49 RABO 0368 7286 68 tnv De Stroming Werkendam (graag ook de
naam van uw kind(eren) vermelden).
Over enkele weken starten we met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage van dit huidige schooljaar. Meer
informatie hierover volgt nog.



Even voorstellen
Dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe juffen bij ons op school. Zij stellen zich graag aan u voor:
Even kort voorstellen:
Mijn naam is Annika Boere en ik kom uit Dussen.  Ik ben getrouwd met Richard en
moeder van drie pubers: Bas, Sterre en Sam. In mijn vrije tijd kun je mij op de
tennisbaan vinden, maar ik hou ook van wandelen en bootcamp.
Ik werk al 29 jaar in het onderwijs, dus je kunt ongeveer wel raden hoe oud ik  ben ;} Ik
heb gewerkt in alle groepen van de basisschool en heb ook nog een paar jaar ervaring
opgedaan in het speciaal basisonderwijs. Dit schooljaar ben ik op dinsdag op het
Baken te vinden. De ochtenden in verschillende groepen van de bovenbouw en ‘s
middags geef ik les aan groep 7b. Daarnaast start ik per 1 september een bureau voor
bijles en huiswerkbegeleiding in Almkerk. Ik hoop er samen met de kinderen een
leerzaam en gezellig jaar van te  maken.

Mijn naam is Anita Ruiter en ik woon in Almkerk. Samen met Frank heb ik drie kinderen.
Momenteel ben ik IB’er van de onderbouw van d’Uylenborch. Ik heb ervaring met het werken
in alle groepen van de basisschool. De laatste jaren ben ik vooral actief geweest als RT’er en
IB’er en de laatste jaren ook als orthopedagoog. Met Het Baken heb ik in het verleden al
kennis gemaakt, omdat ik destijds de IB’er tijdelijk mocht vervangen. Het was een hele
prettige periode. Dit jaar ben ik officieel IB’er van de onderbouw van uw school. Ik heb er zin
in en hoop van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de onderbouw en denk ook graag
mee in een breder verband. Erg leuk samen te gaan werken met het team, kinderen en
ouders van ‘Het Baken’. Tot ziens!

Naast juf Annika en juf Anita komt juf Louise Buijense vanaf januari 2022 op Het Baken werken. Zij gaat drie
dagen per week lesgeven aan de kleuters van groep 1c. Voor 1 dag per week zoeken wij nog een leerkracht voor
groep 1c. Tijdens het komende half jaar zal juf Louise al regelmatig komen invallen binnen onze kleuterbouw. Ook
zal zij het komende half jaar ingewerkt worden binnen onze kleuterbouw.

_____________________________________________________

Zwangerschapsnieuws
Tijdens de zomervakantie kwamen maar liefst drie juffen met het blijde nieuws dat zij in verwachting zijn:
*juf Sietske Zoutewelle (groep 2c); zij verwacht haar kindje eind januari 2022.
*juf Eline Bouman (groep 6a); zij verwacht haar kindje begin februari 2022.
*juf Marlinda Schaap (groep 8b); zij verwacht haar kindje eind februari 2022.
Wij feliciteren de juffen met dit heuglijke nieuws en wensen hen een voorspoedige en gezegende
zwangerschapsperiode toe.
Op zeer korte termijn gaan wij al op zoek naar vervangers voor deze juffen. Mocht u een leerkracht weten, die
interesse heeft om op Het Baken te komen werken; geef zijn/haar naam dan door aan de directie.



Data:
*Tot en met vrijdag 17 september: Startweken Kanjer

*13-17 september: Week van GROEN

*Dinsdag 14 september: Schoolreis groep 1-2-3

*Dinsdag 14 september: Nieuwe Bakenpraat

*Donderdag 16 september: Schoolreis groep 4-8

_____________________________________________________

Voorlichtingsavonden en Inloop
Volgende week laten we u in een apart bericht weten of de voorlichtingsavonden wel/niet doorgaan.
Het inloopmoment van groep 3 op 20-09 kan helaas niet doorgaan vanwege coronarichtlijnen.


