
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 802: Door de wereld gaat een woord
Volgende week: Nieuwe LiedBoek 105:1: Loof God den Heer en laat ons blijde

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over Jozef, één van de zonen van vader
Jakob.  Jozef krijgt van vader Jakob een mooie jas. Zijn broers zijn jaloers en verkopen hem als slaan naar Egypte.
Daar belandt hij in de gevangenis en mag hij via God dromen uitleggen aan de schenker en de bakker. God blijft
ook bij Jozef. Jozef mag de droom van de farao uitleggen en wordt onderkoning. De broers van Jozef komen naar
Egypte om koren te halen.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Is dit eerlijk? (Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24)
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil
gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de zwarte en
gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren
worden.
Volgende week is het thema: Maken we het goed? (Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22)
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn
gezin aan – maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft
vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen
maken?

_____________________________________________________

Vertrouwenspersonen (voor de leerlingen)
Vorige week zijn meester Johan Steketee en juf Carolien Hoeke in alle groepen (vanaf groep 4) geweest om de
kinderen te informeren over hen als vertrouwenspersonen.Er kunnen op school of thuis dingen gebeuren, die heel
heftig zijn voor kinderen. Dingen waar ze graag over willen praten, maar dit niet zo goed durven. We hopen dat ze
dit in eerste instantie met jullie als ouders of met de eigen leerkracht delen. Toch kunnen dingen soms zó moeilijk
zijn dat ze het liever aan iemand vertellen, die ze niet elke dag zien. Daarom zijn zij er voor hen.De
vertrouwenspersonen zijn in eerste instantie een luisterend oor. Samen met de kinderen gaan ze dan bekijken of
ze het kunnen oplossen en hoe dan. Wat hebben ze nodig? De kinderen worden daar altijd zelf in betrokken. De
vertrouwenspersonen zullen deze dingen nooit doorvertellen zonder hun toestemming, tenzij het kind zelf in
gevaar is. De kinderen kunnen hun verhaal/vraag met hen delen door een briefje in één van de brievenbussen te
doen. Elke vrijdag worden deze brievenbussen geleegd. Kinderen mogen hen natuurlijk ook opzoeken in de school



of een mailtje sturen.
We hopen eigenlijk dat het niet nodig is, dat het goed met elk kind gaat, maar we weten dat dit niet altijd
vanzelfsprekend is.
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan kunt u terecht bij:

- meester Johan (johan.steketee@destroming.eu)
- juf Carolien (carolien.hoeke@destroming.eu)
- onze directeur (directie.hetbaken@destroming.eu)

_____________________________________________________

Uitslag telling Groen naar school
In week 37 (13 september -17september 2021) hebben we de week Groen naar school georganiseerd. We
hebben in deze week geïnventariseerd met welke middelen van vervoer de kinderen naar school kwamen. De dag
van het schoolreisje hebben we buiten de telling gelaten. De uitslag van de telling staat hieronder in de tabel.

op de fiets carpoolen elektrische auto auto te voet step, skeelers o.i.d.

aantal
leerlingen

748 47 7 176 160 22

percentag
e

64,5% 4% 0,5% 15% 14% 2%

Aan het einde van het vorige schooljaar (mei 2021) was het percentage ‘met de
auto of carpoolend naar school komen’ 22,5% van de totale vervoerswijze waarop
de kinderen naar school kwamen. De telling van september 2021 laat zien dat het
percentage van de genoemde vervoersmethoden op 19% is uitgekomen; dit is een
bijzonder mooi (laag) percentage.
Aan het einde van dit schooljaar zullen we opnieuw een week Groen naar school
organiseren en stellen we als doel om het onlangs behaalde percentage ‘met de
auto of carpoolend naar school komen’ te evenaren of (als dit mogelijk is) nog verder
te verlagen.
We willen u voor nu hartelijk bedanken voor het actief meewerken aan de groene
week!
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_____________________________________________________

Verkeersveiligheid en -educatie op Het Baken
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland
honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een schoolklas
laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel
te nemen.
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te
waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants
Verkeersveiligheids Label (BVL). Scholen met dit label (brons, zilver of goud)
tonen aan dat ze zich inzetten voor verkeerseducatie en -veiligheid rondom hun
school.
Het label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het
schoolbeleid.
De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische
oefeningen.Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen
naar de school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn ouders of verzorgers
betrokken bij de verkeersveiligheid en -educatie.
In het schooljaar 2020-2021 heeft Het Baken opnieuw het BVL niveau goud mogen ontvangen.

_____________________________________________________

Kinderboekenweek op het Baken vanaf 4 oktober 2021
Op maandag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek bij ons op school
van start.

Het thema van deze week is: Worden wat je wil!

Maandagmiddag wordt dit thema geopend op het plein! Alle teamleden
zullen dan verkleed rondlopen.
Woensdagochtend 6 oktober vindt er een toneelstuk plaats voor de
groepen 1 t/m 4. Het toneelstuk is gebaseerd op het prentenboek Het
boekenfeest. Mats wil graag een feestje geven, maar bijna al zijn
vrienden zijn op vakantie.Zijn buurvrouw Guusje heeft gelukkig een
heleboel boekenvrienden, die allemaal mogen komen.Het wordt een
bijzonder feest!

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.

Op dinsdag 12 oktober brengt schrijfster Janneke Schotveld (schrijfster
van o.a. Superjuffie en Botje) een bezoek aan de groepen 5 en 6.

De weken tot aan de herfstvakantie staan nog in het teken van het thema: Worden wat je wilt! In elke klas wordt
aandacht geschonken aan de diverse beroepen binnen onze samenleving.

Wij zien uit naar een leuke maand, waarin het lezen nog meer, positieve aandacht krijgt. Dit past binnen de visie
van het Baken waarin we lezen en leesbeleving heel belangrijk vinden.

____________________________________________________



Informatieavonden Andere Schooltijden
Gisteren hebben via ons administratiesysteem de onderstaande mail, inclusief beantwoording mogelijkheid,
verzonden:

Beste ouders/verzorgers,

De scholen CBS het Baken uit Werkendam en PC Basisschool De Morgenster uit Sleeuwijk willen dit
schooljaar gebruiken om, samen met de ouders en het team, te onderzoeken of en eventueel hoe andere
schooltijden structureel en conform wet- en regelgeving, zoals de bepaling rond onderwijstijd en de
cao-po, kunnen worden ingevoerd. De directies van beide scholen hebben Leeuwendaal benaderd om
dit traject te begeleiden. De scholen zullen samen optrekken in dit traject maar de uitkomst kan voor
iedere school anders zijn.

Op donderdag 7 oktober en maandag 11 oktober a.s. worden er informatieavonden voor ouders en
personeel verzorgd die fysiek, met inachtneming van de geldende maatregelen in verband met
COVID-19, zullen plaatsvinden. Een medewerker van Leeuwendaal zal deze avond verzorgen.

In verband met de verwachte hoge opkomst vragen we u om met 1 ouder/verzorger per gezin naar de
informatieavond te komen. Mocht u meerdere kinderen bij ons op school hebben dan ontvangt u dit
bericht ook meerdere keren. U hoeft zich maar 1 keer aan te melden voor deelname aan de
informatiebijeenkomst.

Op beide avonden wordt er geen koffie / thee gedronken.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 oktober a.s.

Donderdag 7 oktober – Gymzaal Esdoorn te Sleeuwijk
18.30 - 20.00 uur
20.15 – 21.45 uur

Maandag 11 oktober – Kerkzaal ontmoetingskerk te Sleeuwijk
19.30 – 21.00 uur

Met vriendelijke groet,
Johan Nieuwkoop en Marlies van der Burg
(Schoolleider het Baken en interim schoolleider de Morgenster)

Vandaag vernamen we van een aantal ouders dat zij bovenstaande mail niet ontvangen hebben. Mocht dit bij u
het geval zijn, dan kunt u zich aanmelden via de mail. U kunt dan een mail naar de directie sturen
(directie.hetbaken@destroming.eu) met daarin vermeld op welke datum en tijdstip u komt.

We hebben ervoor gekozen om de drie momenten in Sleeuwijk te houden. In Sleeuwijk zijn grote ruimtes
beschikbaar en in deze vorm is er voldoende mogelijkheid om de ouders van beide groepen over 3 momenten te
verspreiden.

___________________________________________________

Aangepaste richtlijnen vanaf maandag 27-09
Vorige week heeft u van ons een informatiebrief ontvangen met daarin de aanpassingen n.a.v. de versoepelingen
van afgelopen zaterdag.
We willen de kinderen van Het Baken en u, als ouders, complimenten geven voor de soepele wijze waarop het
brengen en halen in de nieuwe situatie plaatsvindt! We zien dat bijna alle kinderen van Het Baken keurig om
08.25 en 13.10 uur binnen onze schoolpoorten zijn, zodat de lessen echt om 08.30 en 13.15 uur kunnen starten.

mailto:directie.hetbaken@destroming.eu


Dank hiervoor! Het zou heel fijn zijn als binnenkort echt alle kinderen op tijd binnen de schoolpoorten zijn. Alvast
dank voor uw medewerking!

Bij deze Bakenpraat ontvangt u de meest recente Beslisboom. Via deze Beslisboom kunt u nagaan of uw kind
wel/niet naar school kan komen bij klachten, contact met een corona patiënt, etc. Mocht u twijfelen; bel dan de
GGD!

___________________________________________________

Vertelgesprekken en Inloop
Deze week en de komende week vinden de vertelgesprekken plaats in groep 1 t/m 7. We vinden het heel fijn om
weer ouders binnen ons schoolgebouw te kunnen verwelkomen!
We hopen op fijne vertelgesprekken.

Omdat de meeste ouders de komende weken al in school zullen komen en in bijna alle groepen de leerkrachten na
schooltijd druk bezig zijn met de vertelgesprekken, hebben we besloten om in de twee weken meteen na de
herfstvakantie inloopmomenten voor ouders te houden voor alle groepen. Meer informatie hierover volgt in de
volgende Bakenpraat.

___________________________________________________

Luizencontrole
Komende donderdag, 30-09, starten we weer met de luizencontrole. In de ochtend
zal onze luizencoördinator Nadia Schouten samen met een aantal moeder alle
kinderen van school onderzoeken op hoofdluis. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
op deze ochtend geen gel in hun haren hebben en ook geen ingewikkelde kapsels
hebben? Alvast dank voor uw medewerking!

___________________________________________________

Schoolgids
De schoolgids 2021-2022 staat op onze website: www.hetbaken-werkendam.nl Leest u deze gids goed door? Er
staat veel praktische informatie in.

Stagiaires onderwijsassistenten
Sinds enkele weken lopen meester Joël Vonk, Jantine Hamoen en Marlinde Hoogendoorn als onderwijsassistent
stage op Het Baken. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Ik ben Joël Vonk, 18 jaar jong en hoop op 22 oktober 19 te worden. Ik woon in Almkerk.
Hobby’s die ik heb zijn: gitaar spelen, wielrennen, geluidstechniek, fotograferen, hardlopen,
chillen met vrienden en vissen.
Ik zal het gehele jaar op het baken stage lopen als onderwijsassistent.
Mijn opleiding doe ik aan MBO Utrecht en zit op het moment in het tweede leerjaar.

http://www.hetbaken-werkendam.nl


En hoop deze opleiding volgend jaar te kunnen afronden.
Mocht u/je nog meer van mij te weten willen komen dan kunt u/kun je mij daar natuurlijk naar vragen als ik buiten
ben of via de mail.
joel.vonk@destroming.eu

Beste ouders en verzorgers,
Wij zijn Jantine (20) en Marlinde (16). Tot eind Januari lopen wij stage op Het Baken.
We zijn allebei tweedejaars student van de opleiding Onderwijsassistent op het Hoornbeeck College.
Jantine is gekoppeld aan Nienke, de leerkracht van groep 4A.
Marlinde is gekoppeld aan Charlotte, leerkracht van groep 4B.
We zullen actief zijn in de klas, en geven ook begeleiding aan kinderen waar nodig.
We hebben het erg goed naar onze zin op deze school!
Hartelijke groeten,
Marlinde Hoogendoorn en Jantine Hamoen

_____________________________________________________

Vacatures
We hopen dat u de poster en het filmpje omtrent onze vacatures massaal gedeeld heeft
binnen uw netwerk. Gisteravond hebben we met een paar mogelijke kandidaten kennis
kunnen maken. We zijn heel benieuwd welke meesters en juffen er gaan solliciteren op de 3
vacatures. Blijf vooral de vacatures bekend maken binnen uw netwerk!

Kleuterbouw: Zendingsgeld voor Tear
Met de groepen 1 en 2 sparen wij voor Tear. Mag Uw kind ook mee sparen? Iedere maandag wordt er geld voor
dit doel opgehaald. Naast het wekelijks geld ophalen op maandag houden we ook een collecte tijdens de
Paasviering en zullen wij ook jaarlijks middels een actie geld ophalen voor Tear. Eventuele giften kunt U ook
overmaken op rekening 39.87.45.307 t.n.v. ‘Het Baken te Werkendam’ ovv. zendingsgeld gift Tear.
Tijdens de afgelopen periode is er 250,65 euro opgehaald voor Tear. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar
Tear.

Wat is Tear?
Tear helpt mensen op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via
lokale organisaties, kerken en via jou. Recht doen is voor Tear een opdracht van Go.
Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

mailto:joel.vonk@destroming.eu


Data:
*Deze week en volgende week: Vertelgesprekken groep 1-7
*Woensdag 29 september: Kinderpostzegels groep 8
*Donderdagochtend 30 september: Luizencontrole
*Vanaf maandag 4 oktober: Kinderboekenweek (tot aan herfstvakantie)
*Dinsdag 5 oktober: Dag van de Leraar (en alle andere teamleden van Het Baken)
*Dinsdagmiddag 5 oktober: Studiemiddag voor het team. We draaien deze dag een continurooster. Alle
kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit!
*Donderdag 7 oktober en maandag 11 oktober: Informatieavonden Andere Schooltijden
*Dinsdag 12 oktober: Schrijfster Janneke Schotveld op bezoek in groep 5 en 6
*Dinsdag 12 en donderdag 14 oktober: ANWB Streetwise
*Dinsdag 12 oktober: Nieuwe Bakenpraat
*Woensdag 13 oktober: Groep 8 naar film Anne Frank
*Zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober: Herfstvakantie!

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Deze week krijgt uw kind het Sjorsboekje mee naar huis.



Natuurspeurtocht Rondje Woerkum
Bij deze Bakenpraat ontvangt u een flyer van Natuurspeurtocht
Woerkum.


