
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 105:1 Loof God den Heer
Volgende week: Nieuwe Liedboek 23b:1 De Heer is mijn herder

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Rebekka die met Eliëzer meegaat en over
Jakob die de zegen steelt van Esau.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Hoe komen we hier uit? (Exodus 8:16
- 9:35, 10, 11 en 12:1-51)
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte,
veepest, nare plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds
niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de
Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om voor hem te bidden. Midden in
de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst.

Volgende week is het thema: Zijn wij vrij? (Exodus 14:9-31 en 15:1-26)
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode Zee kunnen
ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven.
Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding.

_____________________________________________________

Groen naar school
Zoals u van voorgaande jaren gewend bent, willen we ook dit
schooljaar opnieuw tweemaal een week van Groen naar school komen
organiseren. De eerste week hebben we gepland in week 41 (10
oktober - 14 oktober). Het is fijn als de kinderen in die 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
● 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!

____________________________________________________

Fietsverlichtingscontrole 18 oktober 2022
In deze periode van het jaar merken we heel goed dat de dagen korter zijn geworden. Als we nu veilig aan het
verkeer willen deelnemen, houdt dit in dat we zowel ’s morgens als ’s avonds weer met verlichting aan op de
fiets de weg op moeten.
We vinden het belangrijk dat de kinderen van Het Baken, die waarschijnlijk ook zo af en toe in het donker aan
het verkeer deelnemen, door anderen gezien worden.
We organiseren daarom op dinsdagmiddag 18 oktober a.s. voor de kinderen van de groepen 5a, 6a, 6b, 7a, 7b,
8a en 8b een fietsverlichtingscontrole op school. Het is de bedoeling dat de leerlingen van deze groepen
‘s middags met de fiets naar school komen. De kinderen krijgen na afloop de controlekaart mee naar huis,
zodat u kunt zien wat wel/niet in orde is aan de fiets van uw kind.
Het is fijn als u voor 18 oktober thuis al even de fietsverlichting en de
andere veiligheidszaken aan de fiets controleert en, indien nodig,
repareert of vervangt.
Losse lampjes mogen ook op de fiets gebruikt worden.
We hopen dat we veel fietsen mogen goedkeuren.
Bij de fietskeuring wordt gelet op:

● voor- en achterlicht (wit en rood)
● zij reflectie (wit of geel in het wiel)
● achter reflector (rood)
● reflectie in de trappers (geel of oranje)
● goed werkende bel
● goed werkende remmen (voor en achter)
● bevestiging van de handvatten aan het stuur

____________________________________________________

Parkeeractie
In de maand oktober zal de Leerlingenraad een aantal keren een parkeeractie gaan uitvoeren. Automobilisten die
keurig in de parkeervakken parkeren krijgen dan een GROENE kaart. Mensen die buiten de parkeervakken
parkeren krijgen een RODE kaart met daarop de oproep om voortaan wel op de juiste manier te parkeren.

____________________________________________________

Stichting Sam&
In de media lezen we steeds vaker berichten over gezinnen die het op financieel gebied moeilijk hebben. Dit geldt
ook voor gezinnen binnen de gemeente Altena, binnen de kern Werkendam en zeer waarschijnlijk ook voor
gezinnen van onze school.

Wij willen u daarom attenderen op de mogelijkheden van Stichting Sam&:
Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in
Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2



per klas!* Dat is heel erg veel. Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die
helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

Wat is Sam& voor alle kinderen?
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één digitaal loket waar ouders en intermediairs een
aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.

Voor wie is Sam& er?
Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met
weinig geld kunnen bij ons terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met activiteiten zoals sport of het
vieren van een verjaardag.

Wie kan een aanvraag doen?

● Ouders met een uitkering, bijvoorbeeld bijstand, WIA of WW
● Werkende ouders met een laag inkomen
● Ondernemers/ZZP-ers met weinig werk of inkomen
● Ouders met schulden
● Intermediairs bijvoorbeeld leerkrachten, schuldhulpverleners, wijkteams, jeugdhulpverlener,

huisartsen.

Onze werkwijze
Na het indienen komt de aanvraag bij de juiste organisatie terecht
Het doel van ons samenwerkingsverband is om meer kinderen te kunnen bereiken met een breder pakket aan
voorzieningen. Onze website kun je zien als een gezamenlijke voordeur. Zodra je als ouder of intermediair een
aanvraag via onze website indient, dan wordt de aanvraag achter de schermen opgeknipt en gaat ieder stukje
van de aanvraag naar de juiste partner. Het voordeel voor de aanvrager is dat hij/zij niet op meerdere plekken een
aanvraag hoeft in te dienen en beter kan zien welke mogelijkheden er zijn in de betreffende woonplaats.

De samenwerking tussen de vier partners
Naast het samenwerken via één voordeur heeft iedere partner ook een eigen werkwijze. De verschillende
werkwijzen worden erkend door alle Sam&werkingspartners, en daarmee erkennen we elkaar als intermediair.
Dat zorgt ervoor dat er aanvragen voor elkaar en met elkaar worden afgehandeld.
Verder zijn de vier partners zeer betrokken en wordt er samengewerkt met o.a. werkgroepen, wordt er door het
bestuur een gezamenlijke lobby bij de Tweede Kamerleden gedaan en worden de krachten gebundeld daar waar
dat mogelijk is, bijvoorbeeld bij campagnes.

U kunt Sam& bereiken via: www.samenvoorallekinderen.nl

_____________________________________________________

OuderHulpGroep
Graag stellen wij ons nog even (opnieuw) aan u voor: wij zijn de OuderHulpGroep van Het Baken. Een groep
enthousiaste, creatieve moeders die met elkaar activiteiten organiseren voor uw kind(eren) of ondersteunen bij
door school georganiseerde activiteiten.

De aankomende maanden organiseren wij o.a.: Het Nationaal Schoolontbijt, de aankomst van Sinterklaas & de
Kerstviering.

http://www.leergeld.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://kinderhulp.nl/
https://kinderhulp.nl/
https://stichtingjarigejob.nl/


Zo zorgen wij er onder andere voor dat:

● alle klassen zijn voorzien van voldoende eten & drinken voor een gezellig schoolontbijt;
● de schoenen die op school worden gezet gevuld worden met een cadeautje;
● Sinterklaas een bezoek brengt aan onze school;
● er voor alle onderbouw kinderen een cadeautje uit te pakken is wanneer de Sint op bezoek komt;
● de Kerstversiering in school er weer op tijd staat en,
● dat er na de Kerstviering van de kinderen voor iedereen een hapje en een drankje klaar staat op

het schoolplein.

Wist u dat wij er ook voor zorgen dat er een kop koffie of thee klaar staat tijdens ouderbijeenkomsten?

Op dit moment zijn we op volle sterkte en zijn er geen vacatures. Wel kunt u zich alvast aanmelden zodat we u
kunnen benaderen wanneer er wél een vacature ontstaat. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen? Stuur dan een
mailtje naar bestuur.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl.

____________________________________________________

Kinderboekenweek 2022

Op maandag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek bij ons op school van start.
Het thema van deze week is: Gi-ga-groen!
Op deze dag wordt de Kinderboekenweek geopend. Voor de kinderen van de peuterbouw t/m 4 vindt er deze
ochtend een toneelstuk plaats.
Dit toneelstuk zal gaan over Roodkapje. Zij loopt door het bos en vindt onderweg op de mooiste plekjes in de
natuur een heleboel afval en snoeppapiertjes………
hoe zal dat af gaan lopen?

Voor de groepen 5 t/m 8 wordt ‘The Masked Reader’ georganiseerd.
Zes leerkrachten lezen een stukje voor terwijl zij verkleed zijn
en een Dierenmasker dragen.
Er is een film van gemaakt en op maandagmiddag 3 oktober om 13.15
uur wordt dit in de klassen getoond. De leerlingen moeten raden welke
leerkrachten aan het voorlezen zijn.

Tijdens de Kinderboekenweek staan er 6 boekenkastjes verspreid door de
gangen van onze school. (Ook één in SamSam)
Deze kastjes werken als het principe van de mini-bieb. Kinderen kunnen boeken van thuis meenemen naar school
en deze ‘ruilen’ met een boek uit het boekenkastje.
Ook wordt er in de komende weken extra veel voorgelezen door de leerkrachten, soms ook lekker buiten in de
natuur.



Op woensdag 19 oktober van 12.00-12.15 uur vindt er een
tentoonstelling voor ouders plaats. Elke groep maakt naar eigen inzicht de klas
klaar voor de tentoonstelling. Ouders mogen een kijkje komen nemen en om 12.15 uur meteen hun kind mee naar
huis nemen.

In de week voorafgaand aan de herfstvakantie worden alle groepen uitgenodigd om het lied ‘Gi Ga Groot Cadeau’
van Make Some Noise Kids, onder leiding van Lennie te dansen. Dit vindt plaats op woensdagochtend 19
oktober en vrijdagochtend 21 oktober.

De weken tot aan de herfstvakantie staan dus in het teken van het thema: Gi-ga-groen!
Wij zien uit naar een leuke maand, waarin het lezen nog meer, positieve aandacht krijgt.

____________________________________________________

Updaten allergie of dieet
Binnenkort zullen er weer activiteiten plaatsvinden waarbij de leerlingen iets te eten of te drinken krijgen op
school. Van veel leerlingen weten wij al van hun allergie en/of dieet waar we rekening mee moeten houden. Mocht
u twijfelen of we over de juiste informatie beschikken of mocht er iets gewijzigd zijn in de situatie van uw kind, wilt
u dit dan vóór 1 oktober via Parro aan de leerkracht van uw kind laten weten? Bedankt!

____________________________________________________

Even voorstellen
Ik ben Sofie, 24 jaar oud en ik ga komend halfjaar op dinsdag stage lopen in
groep 1a! Even wat over mijzelf: Ik woon samen met mijn vriend in
Gorinchem en ik ben een echt familiemens. Mijn vriend en ik zitten op
stijldansen en ik vind het heel erg leuk om in mijn vrije tijd naar het bos te
gaan of lekker winkelen in een kringloop.
Ik studeer aan de deeltijd Pabo in Utrecht en ik werk naast mijn studie bij een
kinderdagcentrum, met jonge kinderen met een verstandelijke beperking of
stoornis die (nog) niet in staat zijn naar school te gaan. Daarvoor heb ik ook
gewerkt in de kinderopvang en ik weet al heel lang zeker dat werken met kinderen hoort bij wie ik ben!
Het lijkt mij leuk binnenkort een keer kennis te maken!

Data:
*week 40 en 41: Vertelgesprekken met ouders van leerlingen uit groep 1 en 2
*maandag 3 oktober: Start Nationale Kinderboekenmaand op Het Baken, deze loopt tot de herfstvakantie
*woensdag 5 oktober: Dag van de Leraar (en alle medewerkers binnen het onderwijs)
*week 41: Groen naar school
*woensdag 12 oktober: Nieuwe Bakenpraat
*donderdag 13 oktober: Studiemiddag team: continurooster tot 14.15 uur voor alle leerlingen



*dinsdag 18 oktober: Fietsenkeuring voor de groepen 5 t/m 8
*woensdag 19 oktober: Inloopmoment over de kinderboekenmaand voor alle groepen
*week 43: Herfstvakantie

Welkom op school:
In groep 1c is Milan Ippel erbij gekomen. Van harte welkom!

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!


