
Lied van de week
Deze week: HemelHoog 615: Prijs Adonai
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 146: Zing, mijn ziel, voor God uw Here

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over Noach en Jakob.. Noach bouwt een
ark en samen met de dieren bleef hij tijdens de zondvloed in leven. God maakt een nieuw begin met de mensen.
Jakob en Ezau 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.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Zeg jij ook ja? (Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20)
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de
hemel en engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob
zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij
verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel
trouwen.
Volgende week is het thema: Tel ik mee? (Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24)
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de
ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus
Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven
jaar voor Laban te zullen werken.

_____________________________________________________

Groen naar school
Zoals u in de eerste Bakenpraat van dit schooljaar heeft kunnen
lezen, houden we deze week weer de week van GROEN naar
school komen. Het is fijn als de kinderen deze week zoveel
mogelijk lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school
komen. Als meer ouders en kinderen GROEN naar school komen,
resulteert dit namelijk 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 samen naar beneden kunnen brengen. Doet u ook
mee?!

P.S.
Bent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar school te brengen: probeer het dan 1 of
misschien enkele keren per week!

_____________________________________________________

Vertelgesprekken
Vorige week heeft u een bericht van ons ontvangen omtrent het niet doorgaan van de informatieavonden. We
realiseren ons dat veel ouders het fijn vinden om weer eens binnen ons schoolgebouw te kunnen zijn (het lokaal
van hun zoon/dochter te zien) en het ook fijn vinden om kennis te maken met de leerkracht en de leerkracht ook te
spreken. Daarom hebben we besloten om in week 39 en 40 (27 september tot en met 8 oktober) vertelgesprekken
te laten plaatsvinden voor groep 1 t/m 7 (normaal gesproken was dit alleen voor de groepen 3, 5 en 7). Bij groep 1
zijn er vertelgesprekken voor ouders van leerlingen die vorig jaar al bij ons op school zaten. Binnenkort ontvangt u
een vragenlijst ter voorbereiding op de vertelgesprekken.
In groep 1, 2, 4 en 6 vervangen de vertelgesprekken de voortgangsgesprekken van november. Uiteraard blijft het
in de periode tot aan de voortgangsgesprekken van begin maart altijd mogelijk om bij zorgen/vragen rondom uw
zoon/dochter contact op te nemen met de leerkracht en een afspraak in te plannen voor een gesprek. Andersom
kan de leerkracht u in die periode ook uitnodigen voor een gesprek.
In groep 8 vinden er geen vertelgesprekken plaats. Voor deze groepen worden er wel voortgangsgesprekken
gevoerd in november. Dit heeft te maken met de voorbereiding op de keuze Voortgezet Onderwijs en de
advisering hierin vanuit de leerkrachten. Mocht u het als groep 8-ouder fijn vinden om de komende weken even
kennis te maken met juf Marjan/Tineke of juf Marlinda; neem dan contact op met één van deze juffen. Samen met
u kijken zij dan naar een mogelijkheid om elkaar even te zien en te spreken.
De vertelgesprekken vinden live plaats op school. De kinderen uit groep 5 en 6 mogen meekomen naar de
vertelgesprekken. Van de kinderen uit groep 7 wordt verwacht dat zij bij de gesprekken aanwezig zijn. Van de
kinderen uit groep 8 wordt verwacht dat zij bij de voortgangsgesprekken aanwezig zijn.

_____________________________________________________

Vertelgesprekken
Als school gebruiken we weer de gespreksplanner binnen Parro om de gesprekken in te laten plannen.
Het werkt als volgt:

● Op maandag 20 september om 20.00 uur wordt de gespreksplanner opengezet.
● U krijgt van (één van) de leerkracht(en) een Parro-bericht. Met deze leerkracht heeft u ook het

gesprek.
● U kunt zelf intekenen op één van de openstaande dagen / tijden. Dit kan overdag of 's avonds

zijn. We hebben schoolbreed de afspraak gemaakt om minimaal 1 avond open te zetten.
● Als u op woensdag de 22e om 20.00 uur nog niet heeft ingetekend, dan ontvangt u een

herinnering.
● Het intekenen kan uiterlijk tot vrijdag 24 september om 20.00 uur.

Het is uiteraard van belang een goed werkend account te hebben bij Parro. Mocht dit niet zo zijn, neem dan
contact op met de eigen leerkracht van uw kind. Zij kunnen u dan nogmaals een uitnodiging sturen.



___________________________________________________

Inloop
De eerstvolgende inloop voor ouders staat gepland op maandag 20 september. Dit is een inloopmoment voor
groep 3. Dit inloopmoment kan helaas nog niet doorgaan. Aangezien er nieuwe versoepelingen ingaan op 25
september, gaan wij met de leerkrachten van groep 3 kijken hoe wij op korte termijn wel een inloopmoment
kunnen vormgeven voor groep 3. Vanuit de ervaringen van groep 3 zullen we vervolgens kijken of we het
inloopmoment van 26 oktober (groep 3-8) naar voren kunnen halen.
We verwachten naar aanleiding van de persconferentie van vanavond een herzien Coronaprotocol voor het
basisonderwijs. Zodra we dit binnen hebben, zullen we een informatiebrief voor u als ouders maken met daarin de
richtlijnen vanuit de versoepelingen die ingaan op 25 september. Vanuit deze versoepelingen gaan we ook kijken
of we o.a. weer kunnen starten met de luizencontrole.

_____________________________________________________

Schoolgids 2021-2022
Begin volgende 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?

_____________________________________________________

Nieuwe juf
In de vorige Bakenpraat hebben we u laten weten dat we een juf gevonden hebben voor groep 1c, onze
kleutergroep die na de Kerstvakantie gaat starten: juf Louise Buijense. (We zoeken nog een leerkracht voor 1 dag
per week voor deze groep.) Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Mijn naam is Louise Buijense. Ik ben getrouwd met Maurice en samen hebben wij een
dochtertje genaamd Victoria van nu ruim 15 maanden. We wonen in
Hardinxveld-Giessendam. Vanaf januari ga ik 3 dagen per week in groep 1c werken.
Het is mooi om kinderen een goede start te mogen geven op de basisschool. Ik kijk er
naar uit om aan de slag te gaan binnen het team van het Baken. In mijn vrije tijd ben ik
graag creatief bezig en vind ik het heerlijk om met mijn man en dochtertje buiten te zijn.
Ik hoop u in januari te gaan ontmoeten en samen met u de kinderen een mooie start te
geven van hun schoolcarrière.

_____________________________________________________



Data:
*donderdag 16 september: Schoolreis groep 4 t/m 8
*maandag 27 september: Luizencontrole (onder voorbehoud)
*27 september-8 oktober: Vertelgesprekken groep 1-7
*maandag 27 september: Excursie Leerplein groep 3-6
*woensdag 29 september: Kinderpostzegels groep 8

_____________________________________________________

Welkom op school:
Jurre Ritmeester en Brent Kampert in groep 1a;
Jesslinn Leenman in groep 1b

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!


