Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 146: Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Volgende week: Nieuwe Liedboek 802: Door de wereld gaat een woord

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen zijn inmiddels de Bijbelverhalen verteld over de Schepping en over Noach. De komende 2
twee weken worden verhalen verteld over de toren van Babel en over Abraham die op reis moet van God.
Abraham en Lot moeten kiezen welke kant ze op gaan. Ook wordt het verhaal over Hagar en Ismaël verteld.
In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Samen met jou (Exodus 3 en 4)
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht
om de farao te gaan vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet,
maar God belooft met hem mee te gaan. Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn.

Volgende week is het thema: Moet ik naar jou luisteren? (Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 8:15) De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere
tekens laten zien dat ze door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft
weigeren, komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de farao
luistert nog steeds niet.

_____________________________________________________
Vertrouwenspersonen

Vorige week zijn wij, meester Johan Steketee en juf Carolien Hoeke, opnieuw in alle groepen (vanaf groep 4)
geweest om de kinderen te informeren over ons als vertrouwenspersonen. We doen dit elk jaar, zodat we
zichtbaar blijven voor de kinderen.Er kunnen namelijk 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 wij er voor hen. We zijn in eerste instantie

een luisterend oor. Samen met de kinderen gaan we dan bekijken of we het kunnen oplossen en hoe dan. Wat hebben
ze nodig? De kinderen worden daar altijd zelf in betrokken.We zullen deze dingen nooit doorvertellen zonder hun
toestemming, tenzij het kind zelf in gevaar is. De kinderen kunnen hun verhaal/vraag met ons delen door een
briefje in één van de brievenbussen te doen, die in de school hangen met een afbeelding erop van ons. Elke vrijdag
zullen we de brievenbussen legen. Ze mogen ons 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.Wat ons opviel, is dat de kinderen nog goed weten wat onze rol inhoudt en prima weten hoe
ze ons kunnen vinden/benaderen.Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan kunt u terecht bij meester Johan
S., juf Carolien H. of bij onze directeur.

____________________________________________________
Monitoren pestgedrag op Het Baken
Op het Baken werken we met de methode Kanjer. De kinderen leren allerlei vaardigheden, die o.a. pesten moeten
voorkomen en ervoor zorgen dat kinderen leren voor zichzelf op te komen. We volgen de kinderen goed binnen de
Kanjerlessen; Hoe reageren ze, wat vertellen ze, wat vertellen andere kinderen. Daarnaast monitoren we sinds
drie jaar het pesten op school. We doen dit d.m.v. vragenlijsten, die de kinderen vanaf groep 5 drie keer per jaar
invullen. In de groepen 3 en 4 vult de leerkracht twee keer per jaar een lijst in. Van deze lijsten wordt een analyse
gemaakt en deze worden altijd vergeleken met een eerdere analyse. Deze analyses komen drie keer per jaar bij de
Kanjercoördinatoren terecht, die ze ook samen bespreken. Ze koppelen dit terug aan de leerkracht en geven aan
waar actie op gezet moet worden. Afspraak is: komen kinderen de eerste keer voor in een analyse, dan gaat de
leerkracht het extra goed in de gaten houden en neemt indien nodig contact op met ouders. Komt een kind een
tweede keer voor in een analyse dan wordt er altijd contact gelegd met ouders en wordt er ook actie op gezet.
Ook gaan we n.a.v. de analyse met kinderen in gesprek, die bijv. aangeven gepest te worden, zich eenzaam
voelen, weinig vrienden hebben. In de lijst kunnen kinderen ook aangeven dat ze zien dat andere kinderen gepest
worden en ze mogen hierbij ook namen noemen. Op deze manier krijgen we vanuit verschillende invalshoeken
zicht op het pesten. Blijkt uit de analyses dat bepaalde kinderen als pester genoemd worden, dan wordt er ook
altijd op dezelfde manier actie ondernomen als bij een kind dat gepest wordt. We realiseren ons dat er altijd
kinderen tussendoor kunnen glippen, maar vertrouwen erop dat u dan als ouder de weg naar de leerkracht,
vertrouwenspersoon of Kanjercoördinatoren weet te vinden. We kunnen dit alleen samen met u. Pesten is vaak
heel ongrijpbaar, maar mag nooit! U zou ook n.a.v. het stukje over de vertrouwenspersonen bij ons op school in
overleg met uw kind een briefje kunnen schrijven voor de vertrouwenspersonen en het in de brievenbus kunnen
gooien, zodat zij het op kunnen pakken. Mocht u interesse hebben in meer informatie en achtergronden over de
methode Kanjer. Mail dan naar carolien.hoeke@destroming.eu Er zijn namelijk een aantal boeken op school,
waarin de visie etc. van Kanjer uitgebreid wordt uitgelegd. Deze kunt u lenen van school.

_____________________________________________________
Coronavirus
Op dit moment zijn er helaas een aantal leerlingen binnen onze school die Corona hebben. Hierbij een herhaling
van de voor hen geldende 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 je geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg je daarna ook geen klachten?
Dan zijn dit de isolatieregels:

Je gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0.
-Krijg je tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begin je opnieuw met tellen vanaf de dag dat je
klachten krijgt. Dat wordt dan dag 0. Je blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie.
-Je kunt na 5 dagen uit isolatie als je 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 gezinsleden of
twijfel zelftesten af te nemen.

_____________________________________________________
Parkeren rondom school
Vandaag was het een regenachtige dag. We zagen dat er meer
kinderen met een auto werden opgehaald. Helaas zagen we ook
dat er meerdere auto’s niet in de parkeervakken geparkeerd
stonden, maar langs de kant van de weg of zelfs half op de stoep.
We willen u erop wijzen dat het echt de bedoeling is om in de
parkeervakken te parkeren. Dit i.v.m. de veiligheid van onze
kinderen. Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s en oma’s?
Alvast dank voor uw medewerking!

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Naomi Verheij en ik kom uit Werkendam. Ik heb in mei mijn havo diploma
gehaald en ik ben nu begonnen aan een nieuwe opleiding aan de Marnix Academie,
pedagogisch educatief professional. Ik begin gelijk met stage en ben maandag en dinsdag
op het Baken te vinden. Op maandag- en dinsdagochtend doe ik de levelwerkers en in de
middagen doe ik samen met juf Carolien het leerplein van groep 7/8. Ik heb er heel veel zin
in!

Taalplein
Op Het Baken wordt gestart met het Taalplein. Dit houdt in dat
we extra ondersteuning op Taalgebied kunnen geven aan
kleuters die hiervoor in aanmerking komen. Het Taalplein vindt
twee ochtenden in de week plaats in de aula, op dinsdag- en
donderdagochtend. Juf Janike Schoenmakers en juf Ditta Bassa
gaan dit samen doen. De leerlingen die er komen krijgen extra
Woordenschataanbod via de methode Logo3000 en er wordt
gewerkt aan andere taalvaardigheden. In groepjes wordt er
gewerkt met leerlingen uit groep 1 en 2. De ouders van de
leerlingen die gaan deelnemen zijn inmiddels op de hoogte
gebracht. Fijn dat deze mogelijkheid er is!

Data:
*week 37: vertelgesprekken voor de groepen 3 t/m 7
*woensdag 21 september: alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag alle teamleden van De Stroming (Stromingsdag)
*woensdag 28 september: volgende Bakenpraat
*woensdag 28 september: Kinderpostzegels groep 8

Welkom op school:
Senna Schouwenaars en Milan Taal zijn gestart in groep 1a.
In groep 1c is Eva Kant inmiddels gestart.

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Startdag Hervormde Gemeente
In de bijlage bij deze Bakenpraat vindt u een flyer van de Hervormde Gemeente Wijk 1 over de startdag.

_____________________________________________________
Praiseavond Maranathakerk

_____________________________________________________
Biesboschzwemmers
Lekker zwemmen bij de Biesboschzwemmers
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Heb jij ook zo lekker
gezwommen met het mooie weer? Je kan dit blijven doen bij zwemvereniging De
Biesboschzwemmers!

Op vrijdag 16 september start het NOC-NSF met de Nationale
Sportweek 2022. Wij als Biesboschzwemmers doen hier ook aan
mee en daarom willen we alle basisschoolkinderen graag
uitnodigen om op zaterdag 17 september te komen zwemmen bij
de Biesboschzwemmers in Aqua Altena in Andel van 9 tot 10 uur
’s morgens. We laten dan zien wat we doen tijdens een
zwemtrainingen en als je dat leuk vindt mag je daarna nog 4 keer
gratis komen trainen.

Je leert bij de Biesboschzwemmers spelenderwijs alle zwemslagen, maar er is natuurlijk ook tijd om te spelen en
lol te hebben. Wil je blijven zwemmen kom dan gerust een keer langs. Meld je aan via secretariaat@b-b-z.nl voor
vrijdag 16 september as. en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

_____________________________________________________
OnS Altena Jeugdhulp
‘Ondersteuning nodig bij opvoeden of begeleiden van uw kind? Samen kijken we waar u precies behoefte aan
heeft’.
Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of het begeleiden van uw kind?
Het bieden van hulp bij opvoeden en opgroeien kan op verschillende manieren. Soms is een luisterend oor of een
advies al voldoende. Een andere keer is intensievere begeleiding nodig, bijvoorbeeld als er meerdere problemen
tegelijk spelen.
Verbindingsfunctionaris Onderwijs-Jeugdhulp
Sinds dit schooljaar is er vanuit gemeente Altena een ‘verbindingsfunctionaris Onderwijs–Jeugdhulp’ actief op
bijna alle scholen in gemeente Altena.* Deze verbindingsfunctionaris denkt en kijkt mee in specifieke situaties op
onze school. Hij/zij is er om u en ons te informeren, te adviseren en door te verwijzen waar nodig. Op deze manier
zijn er korte lijnen tussen school en jeugdhulp vanuit de gemeente.
Wanneer kan de verbindingsfunctionaris Onderwijs–Jeugdhulp meedenken? Bijvoorbeeld:
Uw kind heeft moeite met school. Zijn/haar cijfers gaan achteruit en hij/zij laat in de klas en thuis ander gedrag
zien. U weet niet goed waar het vandaan komt en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Samen met de school
(en het samenwerkingsverband) kijken we welke oplossingen de school kan bieden om de leerprestaties te
verbeteren.
Wanneer deze inzet niet voldoende lijkt te zijn kijkt de verbindingsfunctionaris mee of er meer nodig is naast de
inzet van de school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het versterken van sociale vaardigheden of wellicht is
het nodig om te laten onderzoeken wat de reden voor het gedrag is. De verbindingsfunctionaris kan u hierbij
adviseren en indien nodig snel doorverwijzen naar de juiste hulp.
Kortom: Samen met de school, en eventueel het samenwerkingsverband en de gemeente, bekijkt u alle
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.
Meer informatie kunt u opvragen bij de intern begeleider/zorgcoördinator of lezen op de website van de
gemeente: https://www.gemeentealtena.nl/onsaltena - kopje ‘jeugdhulp’.
*Op scholen die nog geen verbindingsfunctionaris hebben is tijdelijk een jeugdconsulent vanuit de gemeente
verbonden aan de school.

_____________________________________________________
Flyer SKV korfbalclub
In de bijlage bij deze Bakenpraat vindt u een bijlage van
de korfbalclub SKV uit Sleeuwijk.

