
Lied van de week
Deze week: Hemelhoog 250:3 O God die ons in Christus
Volgende week: Nieuwe Liedboek 806:1 Zomaar te gaan met een stok in je hand

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over de schepping. God maakte de aarde zo
mooi, ook de dieren en de mensen. God zegt dat de mensen goed voor de aarde moeten zorgen. Hij heeft alles
naar Zijn beeld gemaakt.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Wat geloof jij? (Matteüs 13: 44-46.
Lucas 11: 5-13 en Psalm 19)
In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk
en waardevol is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker.
Wat is voor hen zo waardevol dat ze er veel voor over hebben?

Volgende week is het thema: Help! (Exodus 1 en 2:1-15)
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de
Israëlieten, leven daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de
farao bang is dat het volk zich tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten
worden gegooid. De moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de
dochter van de farao. Mozes groeit op aan het paleis maar moet later vluchten.

_____________________________________________________

Start schooljaar
Dit is de eerste Bakenpraat van het schooljaar 2022-2023. We hopen dat
iedereen genoten heeft van een fijne zomervakantie.
Na zes weken vakantie zijn we vorige week weer gestart. De kinderen
werden op feestelijke wijze onthaald met versierde poorten. 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.
Het was ook fijn om op 22 augustus met ouders een gezamenlijke opening
van het schooljaar te kunnen houden.
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 19 augustus. We hebben met elkaar gezongen, gebeden en gelezen
hoe God ons als gereedschappen wil inzetten.. Ook hebben we een training
gekregen van Willem van der Lugt (onderwijsconsultant) rondom het



thema: 'Het Baken als Werkplaats'. Als team willen we verder gaan nadenken over onze gezamenlijke visie op
leren.
We hopen op een fijn en gezegend schooljaar met elkaar!

_____________________________________________________

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.

____________________________________________________

Coronavirus
Op dit moment zijn er helaas een aantal leerlingen binnen onze school die Corona hebben. Voor hen gelden de
algemene maatregelen:

Bij een positieve zelftest n.a.v. klachten:
-Je gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. Je telt vanaf het moment dat je klachten kreeg. Dat
is dag 0.
-Je kunt na 5 dagen uit isolatie als je 24 uur lang geen last meer hebt van 1 of meer van deze klachten:
koorts;
hoesten;
keelpijn;
benauwdheid;
neusverkouden

Bij een positieve zelftest zonder klachten:
Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg u daarna ook geen klachten?
Dan zijn dit de isolatieregels:
U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0.
-Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u opnieuw met tellen vanaf de dag dat u
klachten krijgt. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie.
-U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten:
koorts;
hoesten;
keelpijn;
benauwdheid;
neusverkouden

Wanneer uw kind een positieve zelftest heeft, dan is het de bedoeling dat u dit aan de leerkracht doorgeeft via
een Parro-bericht. Wilt u in dit bericht vermelden:
-of uw kind klachten heeft en zo ja; sinds wanneer?
-op welke datum uw kind een positieve zelftest had

Uiteraard gaan we ervan uit dat wanneer uw kind klachten heeft u eerst een zelftest afneemt alvorens uw kind
naar school te sturen. Bij Corona in het gezin vragen we u om alert te zijn en bij klachten van gezinslezen of twijfel
zelftesten af te nemen.



Kinderen met Corona die ziek zijn kunnen geen onderwijs volgen en beschouwen we als 'gewone' zieke kinderen.
Wanneer uw kind bijna geen of geen klachten heeft, dan kan er in overleg met de leerkracht werk mee naar huis
worden gegeven. In deze periode zullen we niet gaan overschakelen op online onderwijs aan kinderen met
Corona. We bemerken dat dit veel vraagt van onze leerkrachten en dat dit lastig te combineren is met het vol
aandacht lesgeven binnen de groepen. Mochten de Coronabesmettingen toenemen of er andere ontwikkelingen
zijn, dan zullen we opnieuw bekijken of we deels online onderwijs gaan verzorgen.

____________________________________________________

Vrijwillige ouderbijdrage algemene zaken
Met ingang van schooljaar 2022-2023 schaft De Stroming de vrijwillige ouderbijdrage voor algemene zaken af!
Wel wordt nog een vrijwillige bijdrage aan u gevraagd voor specifieke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een
bijdrage voor het schoolkamp, en het schoolreisje. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld door de directeur na instemming van de medezeggenschapsraad. Wanneer u de vrijwillige bijdrage
voor het schoolreisje of het schoolkamp niet betaalt, betekent dit niet dat wij uw kind zullen uitsluiten van het
schoolreisje of het schoolkamp.

____________________________________________________

Verlof aanvragen
Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) wil ik u vragen om eerst in onze schoolgids te kijken naar de
geldende regels. vervolgens is het de bedoeling dat u een aanvraag doet middels het indienen van een ingevuld
verlofaanvraagformulier. Dit formulier staat onder het kopje OUDERS op onze website. Alvast dank hiervoor!

____________________________________________________

Woensdag: Fruitdag op Het Baken
Graag wijzen wij u op onze Fruitdag: iedere woensdag nemen
alle kinderen van Het Baken fruit mee naar school om op te eten
tijdens de pauze. Hiermee bedoelen we geen fruitrepen, koeken
met fruit erin, fruitsnoepjes, etc, maar echt fruit. Uiteraard zien
wij graag dat de kinderen op de andere dagen ook een gezonde
pauzesnack meekrijgen.

____________________________________________________

Schoolgids
Deze week ontvangt u de Schoolgids 2022-2023. We willen u vragen om de schoolgids goed door te lezen. Hier
staat belangrijke informatie in. In onze schoolgids zijn een aantal nieuwe foto's geplaatst. Deze foto's zijn
gemaakt door fotograaf Marlene den Dekker. We hebben gekeken naar de privacyvoorkeuren en hebben de
conclusie getrokken dat alle kinderen die op de foto staan ook in de Schoolgids mogen staan. Mocht u ontdekken
dat uw kind in de Schoolgids afgebeeld staan, terwijl u hier geen toestemming voor geeft; geef dit dan uiterlijk
dinsdag 6 september door aan de directie. Na 6 september zal de Schoolgids op onze website geplaatst gaan
worden.



____________________________________________________

Ouderpanel
Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we op school met een ouderpanel van 6 ouders. Een aantal keren per
jaar heeft het ouderpanel een informeel overleg met de directeur. Binnen dit overleg legt de directeur een aantal
zaken voor aan het ouderpanel ter informele advisering, zodat de directeur kan peilen hoe bepaalde zaken

worden gezien door ouders. U kunt hierbij denken aan de uitkomsten van de vragenlijsten Tevredenheid, de
nieuwe visie en missie, de zichtbaarheid van de directeur, de uitstraling van het schoolgebouw, etc.
We overleggen onder schooltijd en ons eerste overleg is op donderdag 8 september van 13.15-14.15 uur.

We zoeken nog 2 ouders die willen deelnemen aan dit Ouderpanel. Wilt u deelnemen aan het Ouderpanel; geef u
dan uiterlijk dinsdag 6 september door aan de directie.

____________________________________________________

Zendingsgeld Tear Fund
Elke week mogen de kleuters zendingsgeld meenemen op maandag. We sparen dan voor Tear Fund, voor een
project voor kinderen in de knel in India. Vorig schooljaar is er in totaal een mooi bedrag van € 512,00 opgehaald.
Hartelijk dank voor uw bijdragen! Dit schooljaar gaan we weer sparen. Wilt u uw kleuter op maandag iets
meegeven? Dan zetten wij de spaarpotjes weer klaar. Van harte aanbevolen!

____________________________________________________

Informatieavond/informatiebrief
In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat er deze week een informatieavond voor de ouders van groep 1 en 2 is.
We hebben besloten dat de groepen 3 t/m 8 een informatiebrief meegeven waarin wordt uitgelegd hoe er in de
groep gewerkt wordt, er aangegeven wordt hoe de samenwerking en communicatie met thuis zal zijn en waarin
de leerkrachten zichzelf voorstellen. In groep 3 t/m 8 wordt dus geen informatieavond gehouden. Wel zal er
volgende week een informatiemoment zijn omtrent het lezen voor ouders van groep 3 en 4. Hierover hebben de
ouders van groep 3 en 4 al een bericht via Parro ontvangen.

Het contact tussen school en ouders vinden we belangrijk en daarom kunt u binnenkort al  in gesprek gaan met
de leerkracht van uw kind: in groep 3 t/m 7 worden de Vertelgesprekken vanaf volgende week gehouden. In de
kleuterbouw zal dit vanaf begin oktober plaatsvinden voor ouders van kleuters die vorig schooljaar al op school
zaten.
In groep 8 vinden in de maand november voortgangsgesprekken plaats. Dit i.v.m. de route naar het Voortgezet
Onderwijs. In november zullen dan in groep 1 t/m 7 oudergesprekken plaatsvinden omtrent kinderen waar extra
zorg voor wordt ingezet.

Jubileum collega's
Afgelopen vrijdagavond hebben we als team stilgestaan bij het onderwijsjubileum van maar liefst 6 teamleden
van Het Baken. Tijdens de afgelopen periode waren de volgende juffen 25 jaar werkzaam binnen het onderwijs:
-juf Riëtte de Vries
-juf Melina Faber
-juf Carolien Hoeke
-juf Marjan Goelema



Meester Ronald Feij is komende donderdag 25 jaar werkzaam binnen het onderwijs en tevens binnen Het Baken
(voorheen Rehoboth).
Meester Kees Lagewaard was een tijd geleden maar liefst 40 jaar werkzaam binnen het onderwijs.

We feliciteren bovenstaande teamleden met hun onderwijsjubileum en willen hen bedanken voor hun jarenlange
inzet op Het Baken. We hopen nog een hele tijd hun kwaliteiten te mogen inzetten op onze school!

____________________________________________________
Geboorte Sven
Op 11 juli 2022 is juf José de Kloe bevallen van een zoontje, Sven.
Wij feliciteren José en haar man Bart met de geboorte van hun zoon
en Lars natuurlijk met zijn broertje. We zijn met José dankbaar voor
dit mooie nieuws en wensen hen veel geluk en Gods zegen toe in
het leven met Sven.

____________________________________________________

Zwangerschap juf Deborah
Juf Deborah liet ons tijdens de zomervakantie weten dat zij in verwachting is van haar tweede kindje. We
feliciteren haar, haar man Arnold en hun zoontje Noah met dit blijde nieuws. Juf Deborah en haar gezin kijken uit
naar de geboorte van hun tweede kindje in februari 2023.
We zijn al gestart met de zoektocht naar vervanging van juf Deborah (na de Kerstvakantie op maandag en
dinsdag in groep 3). Mocht u iemand weten die het leuk vindt om tijdelijk te komen werken op Het Baken; geef het
dan door aan de directie. Alvast dank!

____________________________________________________

Voorstellen nieuwe stagiaires
Bij deze wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Julia
Verzijl. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Meerkerk. In mijn vrije
tijd houd ik ervan om te lezen, dans ik bij een dansvereniging
en bak ik graag koekjes en taarten, maar op de donderdagen
en vrijdagen zal ik te vinden zijn op het Baken. Ik zit nu namelijk
in mijn laatste jaar van de Pabo en daarom zal ik dit schooljaar
les gaan geven aan groep 5b. Hier heb ik natuurlijk veel zin in
en ik kijk er naar uit om de kinderen en de school te leren
kennen!

Hallo! Mijn naam is Iris Akkermans en ik ben 18 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
te tennissen en te bakken. Ik doe de opleiding tot leerkracht basisonderwijs in
Utrecht aan de Marnix academie. Ik ga dit jaar aan mijn derde jaar
beginnen, en zal aankomend jaar stage lopen in groep 6a bij Ronald
Feij in de klas. Ik kijk enorm uit naar aankomend jaar op Het Baken!



Data:
*week 35 en 36: Kanjer startweken
*week 36 en week 37: Vertelgesprekken groepen 3 t/m 8
*donderdag 8 september: Informatieavond leesonderwijs ouders van leerlingen uit groep 3 en 4
*woensdag 14 september: Volgende Bakenpraat
*woensdag 21 september: Alle leerlingen vrij, Stromingsdag

Welkom op school:
Sophie Otten, Mare Jansen, Danique Dekker en Mint Jooren zijn na de zomervakantie
gestart in groep 1a.

Milan Wemmenhove, Lotte Hovestadt, David Dekker en Janne Grobecker zijn in groep 1c
gestart na de zomervakantie.

Rose-Lynn (groep 5a) en Emmelie (groep 6b) Verhoeven zijn ook nieuw op Het Baken.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Limonadebrigade
Mocht u nog niet weten wie LimonadeBrigade Altena is… Wij zijn een aantal actieve
moeders die vanuit de LimonadeBrigade gedachten in Werkendam gestart zijn.
Werkendam was te klein voor ons en hebben we besloten alle ouders van de
gemeente Altena te willen bereiken. Als moeders merken we toch wel de noodzaak
van een plek waar je terecht kan met gezonde opvoedingsvragen, zonder dat hier
direct een hulpvraag aan gekoppeld is. We willen een plek creëren voor praktische
vragen, maar ook om elkaar als ouders te inspireren. Daarnaast zijn we bezig met
het creëren van een netwerk met informele en formele (ervarings)deskundigen. Na
een periode van stilte zijn wij weer aan de slag gegaan met een leuk programma
vanuit de LimonadeBrigade Altena. In de bijlage treft u een poster aan van ons
eerste activiteit die gepland staat op 13 september a.s.


