
Lied van de week
Deze week: HemelHoog: 670: Er is een Heer
Volgende week: Hemelhoog 402: U maakt ons één, U bracht ons tezamen

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over de vlucht van het volk Israël uit Egypte. Het
volk gaat uiteindelijk op weg en God zorgt ervoor dat ze veilig kunnen oversteken door de Rode Zee.
Volgende week worden er Bijbelverhalen verteld over Ruth en Boaz. Ruth verhuist met haar schoonmoeder Naomi
naar Bethlehem. Naomi en Ruth zijn erg arm. Ruth mag op de akkers van Boaz aren komen rapen. Boaz helpt
Ruth en trouwt met haar.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Kan ik je vertrouwen? (Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13)
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer
Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar
vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen
en beschuldigt hen van diefstal.
Volgende week is het thema: Is het nu goed? (Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46)
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef
huilt en maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te
komen wonen.

_____________________________________________________

Afspraken rondom Covid-19
De huidige regelgeving rond corona is gewoon ingewikkeld en niet altijd helemaal helder. Wat er
voor onze school en u als ouders geldt probeer ik hieronder zo goed mogelijk op een rijtje te zetten. Wanneer u
ergens over twijfelt, bel de GGD (085-0785810).

Klachten:
●Volg de beslisboom (bijlage bij deze Bakenpraat) om te bepalen of uw kind naar school mag in het geval van
klachten of contact met een besmet persoon. Bij twijfel: bel de GGD. Wanneer uw kind thuis moet blijven: geef het
door aan de leerkracht.
●Wanneer een kind getest moet worden door de GGD en dus thuis moet blijven; geef het dan door aan de
leerkracht.

Besmetting:
● Is er iemand in uw gezin positief getest op corona; dan mag uw kind niet naar school. U brengt hiervan de
school op de hoogte. De GGD vertelt aan u wanneer uw kind en of uw kind weer naar school mag.
● Is uw schoolgaande kind positief getest op corona, dan blijven uw kind en de andere kinderen en leden uit uw
gezin thuis. U brengt de school op de hoogte van de positieve testuitslag.



●Kinderen uit groep 1-2 die thuis in quarantaine zitten, kunnen materialen uit de klas krijgen om thuis mee aan de
slag te gaan. Dit gebeurt in overleg tussen de leerkracht en ouders.
●Kinderen uit groep 3-8 die thuis in quarantaine zitten, krijgen thuisonderwijs middels materialen en online
instructie. De exacte vormgeving wordt bepaald in overleg tussen de leerkracht en ouders.
● Als een kind uit de klas positief getest is op corona, mogen de andere kinderen uit de klas gewoon naar school
mits zij niet verkouden zijn. Verkouden kinderen uit een klas met een besmette leerling moeten thuisblijven. De
advisering is om verkouden kinderen uit deze groep te laten testen. Als er 3 of meer kinderen in één klas besmet
zijn, moet de hele klas thuis blijven en ontvangt die klas thuisonderwijs. Er wordt altijd gevraagd aan de GGD om
een advies, dat advies is leidend.
● Is uw kind in nauw contact geweest buiten uw gezin met een positief getest persoon, dan blijft uw kind thuis
voor een bepaalde tijd. Dit in overleg met de GGD.
●We zien dat steeds meer ouders een zelftest afnemen bij kinderen. Een zelftest is helaas voor ons geen geldige
test. Wij moeten echt afgaan op PCR-testen die afgenomen worden door de GGD.

Hoe lang moet mijn kind thuis blijven bij een besmetting of na nauw contact?
● Als uw kind zelf corona heeft, mag het naar school als uw kind 24 uur klachtenvrij is geweest.
● Als uw kind in nauw contact is geweest met een positief getest persoon, blijft uw kind 10
dagen thuis vanaf het laatste contactmoment met de positief geteste persoon. U kunt er ook voor
kiezen uw kind na 5 dagen (geteld vanaf het laatste contact met de besmette persoon of vanaf het moment
waarop de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is) te laten testen. Is de test negatief, dan mag uw kind vanaf dat
moment weer naar school. Dit gebeurt altijd in overleg met de GGD.

Mondkapjes en 1,5 meter afstand houden:
Voor elke volwassene geldt op dit moment de regel: houd 1,5 meter afstand van elkaar.
In de school zelf dragen wij als team geen mondkapjes, maar houden zo goed mogelijk 1,5 meter
afstand van elkaar. Tot en voor de kinderen geldt er geen afstandsregel.
Bijeenkomsten met meer dan 4 volwassen personen gaan live niet door. Wij schakelen dan over op online
bijeenkomsten (waar mogelijk).

Ouders in de school:
Wij houden zoveel mogelijk de ouders buiten de school. Waar het nodig is om in het schoolgebouw aanwezig te
zijn, vragen wij u de 1,5 meter afstand goed te bewaren.
Oudergesprekken kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Oplopende besmettingen:
Vanwege oplopende besmettingen in Werkendam willen we het volgende aan u meegeven:
●Wij vinden het heel fijn wanneer een zelftest binnen een gezin (een van de ouders of een kind) een positief
resultaat laat zien (en er dus een aanvullende PCR-test nodig is vanuit de GGD) u alle kinderen uit het gezin
(dus ook broers/broertjes en zussen/zusjes) thuis houdt, totdat er een negatieve PCR-test uitslag is. We
kunnen dit niet verplicht stellen, maar vinden het erg fijn als u hieraan wilt meewerken. In de praktijk
bemerken we dat sommige ouders dit al toepassen.
●Kinderen die meer dan af en toe hoesten moeten thuisblijven. De advisering is om deze kinderen te laten
testen.
●Op dit moment zijn er drie zwangere juffen binnen Het Baken. De ouders die kinderen in de groepen van juf
Sietske, juf Eline of juf Marlinda hebben willen we vragen om extra alert te zijn. We zijn binnen Het Baken
zuinig op alle teamleden, maar op dit moment op deze 3 juffen in het bijzonder.

Zo proberen wij met elkaar het virus zoveel mogelijk buiten de school te houden. Want wat zou het toch
prettig zijn als het onderwijs gewoon blijvend door kan gaan op onze school. We willen u hartelijk danken voor
uw medewerking!

_____________________________________________________

Sint
Sinterklaas is ondertussen in Nederland aangekomen. Op maandag 22 november mogen de kinderen van Het
Baken hun schoen zetten. Meer informatie hierover volgt via de leerkrachten.



Op vrijdag 3 december is het echt zover: Sint zal Het Baken dan weer een bezoek
brengen. Dit jaar zal dit wederom op aangepaste wijze (op Corona veilige wijze) gaan
plaatsvinden. De groepen 1 t/m 4 zullen Sint en de
pieten ontmoeten. In de groepen 5 t/m 8 wordt Sint gevierd middels surprises. We
willen er met elkaar weer een leuk feest van maken.
Dit jaar is het helaas wederom niet mogelijk om als ouder de Sintviering buiten mee
te beleven. I.v.m. de Coronarichtlijnen willen we aan u vragen om niet bij school te
blijven staan, maar na het wegbrengen van uw zoon/dochter weer naar huis te
gaan.
Alvast dank voor uw medewerking!

_____________________________________________________

Vrijwillige Ouderbijdrage
Het nieuwe schooljaar is alweer even onderweg en achter de schermen wordt er door ons -de OuderHulpGroep-
dan ook weer hard gewerkt aan de komende activiteiten. Denk hierbij aan Sint, Kerst, ondersteuning bij
verlichtingscontrole, Schoolontbijt, Pasen, Zomerfeest, etc.
Voor het organiseren van deze activiteiten zijn we afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Inmiddels heeft het
grootste gedeelte van de ouders een machtiging afgegeven voor het incasseren van deze bijdrage. Voor ons heel
fijn, want op deze manier weten we met welk budget we dit jaar aan de slag mogen. Hiervoor dan ook onze
hartelijke dank!

De vrijwillige ouderbijdrage is ook dit jaar €40,- per kind (voor nieuwe kleuters die in de periode januari 2022-mei
2022 starten is dit €25,-). Binnen dit bedrag zijn ook de kosten van schoolreis juni 2022 opgenomen en een deel
van het kampgeld groep 8 (april 2022). Heeft u een machtiging afgegeven? U kunt de incasso van de vrijwillige
ouderbijdrage eind deze week verwachten.

Heeft u nog geen machtiging afgegeven voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage? Dan willen we u
vragen de vrijwillige ouderbijdrage in de maand november 2021 over te maken naar NL 49 RABO 0368 7286 68
t.n.v. de Stroming. Wilt u bij het overmaken de naam en groep van uw kind vermelden? Ook ontvangen ouders die
nog geen automatische incasso hebben afgegeven binnenkort een brief van ons waarin we uitleg geven over de
mogelijkheid van het automatisch laten incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage.
Uiteraard blijft dit uw eigen keuze. (Wanneer u van plan bent om n.a.v. deze brief een
automatische incasso te gaan afgeven voor het lopende schooljaar, dan is het uiteraard
niet de bedoeling dat u ook nog zelf in november 2021 het bedrag overmaakt.)

Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Stuur dan even een mail naar
penningmeester Sandra van Berchum:
penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl.
We helpen u graag verder!

_____________________________________________________

Voortgangsgesprekken
In de week van 29 november-3 december zijn de voortgangsgesprekken van de groepen 8. We verwachten de
kinderen van groep 8 ook bij deze gesprekken. De groepen 1 t/m 7 hebben vertelgesprekken gevoerd in oktober.
Zij zullen voortgangsgesprekken voeren in de maand maart. Wanneer een leerkracht uit groep 1-7 bepaalde
zorgen/vragen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, dan zal hij/zij in de maand november een gesprek met
u inplannen. Wanneer u zelf als ouder zorgen of bepaalde vragen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u zelf natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht van uw kind.



Invulling vacatures
We zijn al behoorlijk ver met de invulling van de vacatures i.v.m. onze zwangere juffen.

In groep 2c (juf Sietske) ziet de vervanging na de Kerstvakantie er als volgt uit:
-Maandag en vrijdag: juf Hester van Rijswijk (in de berichtgeving aan de ouders van groep 2c via Parro stond per
ongeluk de meisjesnaam van juf Hester. Haar achternaam is niet Meijer, maar Van Rijswijk)
-Dinsdag, woensdag en donderdag: juf Liesbeth de Heer

In groep 8b (juf Marlinda)  ziet de vervanging er na de Kerstvakantie als volgt uit:
-Maandag, dinsdag, donderdag: Juf Jolanda van der Pijl
-Woensdag: juf Connie Klop
-Vrijdag: Op vrijdagochtend geeft juf Marjan Goelema les aan beide groepen 8 met ondersteuning van onze
nieuwe onderwijsassistent Jeanine de Heer. In de middag geeft juf Marjan een uur les aan groep 8a en een uur
aan groep 8b. Juf Lennie van Wijk zal aan beide groepen 8 in de middag een uur creatieve vakken verzorgen
(handvaardigheid/sport/dans).

Voor groep 6a is de vervanging helaas nog niet rond. We hebben opnieuw een vacaturetekst verspreid en hopen
dat u met ons mee wilt zoeken.

____________________________________________________

Nieuwe collega
Vanuit extra Coronagelden van de de overheid en vanuit een deel invulling van de zwangerschapsverloven van
onze 3 zwangere juffen hebben we een extra onderwijsassistent kunnen aannemen. Vanaf 1 december komt juf
Jeanine de Heer het team van Het Baken versterken. Zij zal 5 ochtenden per week komen werken op Het Baken.
We zijn blij met haar komst en wensen haar een goede tijd toe op Het Baken!

Bovenbouw:
VO-avond
Vanwege de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid (Covid-19) en afspraken
binnen De Stroming m.b.t. bijeenkomsten hebben we besloten dat de VO-avond (voor
ouders van leerlingen uit groep 7 en 8) van volgende week woensdag 24-11 niet doorgaat.

____________________________________________________

Dode hoekenles
De groepen 8 hebben vandaag een dode hoekenles gekregen om zich er bewust van te worden dat een
vrachtwagenchauffeur je niet kunt zien als je naast een vrachtwagen fietst. Dit ter voorbereiding op het fietsen
naar het voortgezet onderwijs.
We willen Swijnenburg Transport bedanken voor hun medewerking tijdens deze les!



Data:
*Maandag 15 november t/m vrijdag 3 december: Actie Schoenendoos
*Maandag 22 november: Schoen zetten
*Maandag 22 november: Volleybalclinic voor de groepen 6 en 8
*Dinsdag 23 november: Sportcoach geeft gymles aan groep 6b, 7a, 7b en 8b
*Woensdag 24 november: Sportcoach geeft gymles aan groep 5a en 5b
*Donderdag 25 november: Studiemiddag team: Alle kinderen zijn op deze dag om 14.00 uur uit!!
*Vrijdag 26 november: Sportcoach geeft gymles aan groep 6a
*Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december: Voortgangsgesprekken groep 8 (kinderen uit groep 8 zijn hierbij
aanwezig)
*Maandag 29 november: Sportcoach geeft gymles aan groep 5a, 7a, 7b en 8a
*Dinsdag 30 november: Sportcoach geeft gymles aan groep 8a.
*Woensdag 1 december: groep 1a en 1b vrij (i.p.v. vrijdagochtend 3 december)
*Woensdag 1 december: Nieuwe Bakenpraat

Welkom op school:
Rev Mooy in groep 1a

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!


