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ALGEMEEN
De school is weer begonnen
Dit is de eerste Bakenpraat van het schooljaar 2018-2019.
Na zes weken vakantie zijn we vorige week weer gestart.
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 25 augustus. Binnen ons schoolgebouw zijn de kozijnen en de wanden in de
gangen geverfd door een schilder en hebben we als team de algemene ruimtes van school opgeruimd.
Voor een aantal kinderen was het starten in de nieuwe groep of op de nieuwe school wel heel spannend, maar gelukkig
hebben de meesten een fijne start gemaakt. Ook mogen we terugkijken op een fijn openingsmoment met vele ouders in
de aula op maandagochtend 27 augustus!
We hopen op een fijn schooljaar met elkaar!
.
Lied van de week.
Deze week zingen we Hemelhoog 125
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Volgende week zingen we Nieuwe Liedboek 31:1
Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze weken verteld over Noach.
God is teleurgesteld in de mensen en zorgt ervoor dat de hele
aarde onder water komt te staan. Noach moet een ark bouwen
en mag met zijn gezin en een aantal dieren blijven leven. De
kinderen horen dat God hierna belooft dat hij nooit meer zoveel
water over de aarde laat spoelen. Het teken hiervan is de
regenboog. Ook wordt een start gemaakt met de verhalen over
Abraham. Hij wordt op reis gestuurd door God, maar weet niet
waarheen. Net zoals bij Noach, blijft God ook bij Abraham.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week ‘Wie ben jij
eigenlijk?’ Wie je bent heeft te maken met waar je vandaan
komt; uit welke familie en uit welke cultuur? Het verhaal van
Mozes begint met vreemdelingen: Het volk van Israël is
vreemdeling in Egypte. Mozes, een Israëliet wordt door de
dochter van de farao geadopteerd en groeit op aan het hof.
Maar wie is hij, een Israëliet of een Egyptenaar? Met deze
verhalen ontdekken de kinderen dat je roots een belangrijk deel
van je identiteit zijn.
Het thema van volgende week is: ‘Ik heb jou nodig!’ Mozes
vluchtte naar het land Midjan en is daar een nieuw leven
begonnen. Dan hoort hij een stem, de stem van God, die zegt
dat hij Mozes nodig heeft. Mozes moet naar de farao gaan om het volk te bevrijden. Het is geen eenvoudige opdracht
en Mozes probeert er onderuit te komen. Maar met de hulp van zijn broer Aäron gaat Mozes toch op weg. De kinderen
ontdekken dat God mensen nodig heeft.
Zendingsgeld
Vanuit Het Baken steunen wij een tweetal goede doelen. Hoe zit dit ook alweer precies in elkaar?:
De kinderen van groep 1 en 2 sparen voor een project van stichting Tear. Elk jaar wordt een project uitgekozen
waarvoor we gaan sparen; dit jaar is dat opnieuw India. Elke maandag mogen de kinderen in de groepen 1 en 2 geld
voor deze kinderen meenemen naar school. Fijn als u hier ook aan mee wilt doen!
Eventueel kunt u ook een gift overmaken op rekening NL55 RABO 0398745307 t.n.v. “P.C.P.O. Werkendam inz.
Zending.
Voor de zomervakantie mochten we een mooi bedrag van 8oo Euro doneren aan Tear. Dit bedrag is mede
bijeengebracht tijdens de afsluiting van ons landenproject.
De groepen 3 tot en met 8 zorgen voor een enkele kinderen die via stichting Red een Kind door onze school
geadopteerd zijn. Dit jaar willen we het zendingsgeld weer d.m.v. een goede doelenactie bijeenbrengen. De goede
doelenactie zal in het voorjaar plaatsvinden, maar daar hoort u in de loop van het schooljaar wel meer van.
Kanjer -startweken
De komende drie weken 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
Als team denken we ook na over uw betrokkenheid bij ons als Kanjerschool en we kunnen alvast melden dat er in
januari 2019 weer open kanjerlessen zullen zijn, die u kunt bezoeken. Bij deze Bakenpraat zit ook een bijlage met een
korte samenvatting van de Kanjertraining; de betekenis van de petten, de afspraken etc.
Aanwezigheid directeur
Dit schooljaar zal meester Johan Nieuwkoop op maandag tot en met donderdag op school aanwezig zijn. Vrijdag is zijn
vrije dag. Gedurende het schooljaar zijn er enkele momenten dat hij op zijn werkdagen afwezig is vanwege
overlegmomenten of trainingsmomenten. Op deze momenten kunt u met dringende vragen bij de teamleiders (juf
Connie en meester Ronald K.) terecht. Uiteraard gaan we ervan uit dat u in eerste instantie met vragen naar de
leerkracht van uw kind gaat. In de meeste gevallen zal dit via de mail gaan.

Ziekmeldingen.
Als uw kind ziek is, kunt u dat digitaal melden aan de leerkracht van uw kind.
Op onze schoolsite kunt u op ‘ziekmelding’ klikken en vervolgens ziet u het overzicht van de groepen.
Wilt u bij ziekte even goed kijken naar welke leerkracht op welke dag u het bericht moet sturen?
Luizen.
Helaas zijn er bij de luizencontrole die vorige week is gedaan neten gevonden. De betreffende ouders zijn op de hoogte
gebracht. We hopen dat we met goede aanpak snel van de luizen af zijn.
De luizenmoeders vragen met nadruk op de dagen dat er een controle plaatsvindt geen gel of staartjes ed. in te doen.
Wilt u hieraan denken?
Informatieavond.
Volgende week staat voor de diverse groepen de informatieavond gepland. Tijdens de informatieavond wordt verteld
wat er in dit jaar voor de diverse groepen op het programma staat. Wat staat centraal in de rekenles, wat doen we bij
aardrijkskunde of hoe is de dag ingedeeld?
U begrijpt het al: de informatieavond is erg interessant en goed om een beeld te vormen van de zaken waar uw kind het
komende jaar mee bezig gaat.
In het onderstaande schema kunt u zien wanneer u wordt verwacht.
ma. 10 sept.
di. 11 sept.
wo. 12 sept.
19.30 u.
19.30 u.
19.30 u.
x
Groepen 1a, 1b/2b,
1c/2c en 2a
Groepen 3a, 3b, 3c, 4a,
4b
Groepen 5a, 5b/6b, 6a
en 6c

do. 13 sept.
19.30

do. 20 sept.

x

x

Groepen 7a,7b,8a en
8b
Leerpleingroep 3-5
6-8

x

19.15 u.
20.00 u.

Traktaties.
Het is altijd een groot feest als er iemand jarig is. Vooral het trakteren op school is altijd erg leuk. We willen aan het
begin van het jaar weer even wijzen op ‘de gezonde traktaties’. Wilt u bij het trakteren er aan denken dat er heel veel
leuke gezonde traktaties zijn die uw kind kan uitdelen.
Natuurlijk is het ook leuk iets origineels te kiezen, maar wilt u er voor waken dat het competitie van ‘wie heeft de mooiste
traktatie’ wordt?.
Besef met elkaar dat het trakteren al een groot feest is.
‘Wie het kleine niet eert is het grote niet weert!’
Overblijven.
Tussen de middag kunnen de kinderen op school blijven eten.
Als uw kind dit jaar op vaste dagen op school overblijft tussen de middag, dan
verzoeken we u dit aan juf Connie door te geven via: c.klop@pcbshetbaken.nl.
Als uw kind incidenteel overblijft, is het de bedoeling dit ‘s morgens te noteren op de
lijst die bij de ingang hangt.
De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer.
Op school kan bij juf Connie een overblijfkaart (10 keer) worden gekocht voor 15 euro.
Fruit … lekker!
De woensdag is onze vaste fruitdag. Deze dag willen we graag dat de kinderen fruit meenemen en geen koek of andere
snoepjes. Wanneer uw kind geen fruit lust, is een boterham ook prima. Op die manier hopen we het gezond gedrag te
bevorderen.

Communicatie en bereikbaarheid.
In veel situaties is het gemakkelijk van de gezinnen het e-mailadres in onze administratie te hebben. Bijvoorbeeld als we
informatie over het huiswerk, een groet als een kind langer dan een paar dagen ziek is of informatie over andere
belangrijke zaken, willen versturen.
Wilt u de komende dagen in het ouderportaal van Parnassys uw gegevens controleren en zo nodig deze aanpassen?
Even ter herinnering.
Aan het begin van het schooljaar is het goed weer even een paar dingen te noemen.
 ’s Morgens voor schooltijd gaat om tien voor half negen de eerste bel. Die eerste bel geeft aan dat het plein
open is en dat er pleinwacht is. De kinderen kunnen zelfstandig naar binnengaan, waar de juf of meester wacht
en de kinderen verwelkomt bij de deur.
 Om vijf voor half negen gaat de tweede bel. Dat signaal betekent dat dan de kinderen naar binnen moeten
gaan, zodat om half negen begonnen kan worden.
Zorg er voor dat uw kind op tijd is!
 Om 13.05 u. gaat weer de bel, dan gaat het pleinhek open en is er pleinwacht!!!!!
Wilt u er voor zorgen dat u kind niet te vroeg van huis gaat!
 Als uw kind ziek is of het heeft onverhoopt een afspraak bij de dokter of tandarts dan horen we dat graag voor
schooltijd. Bij voorkeur per e-mail. Als dat niet lukt, dan kunt u de melding ook per telefoon of via een broertje of
zusje doorgeven.
 Niet alle kinderen mogen op de fiets naar school komen. Kinderen die buiten de ring Werkensedijk, Biezengors,
Binnengriend en Lange Wiep wonen, mogen op de fiets komen. Op de dagen dat er naar de sporthal gefietst
moet worden, moeten die betreffende kinderen op de fiets naar school komen.
Regelmatig zullen we de naleving van deze afspraak controleren.
 Fietsen moeten in het fietsenrek van de betreffende groep worden neergezet.

Portfoliomappen groepen 1 t/m 8
Wilt u de portfoliomap (de map waarin u voor de zomervakantie het rapport hebt gekregen) compleet aan uw kind
meegeven, zodat wij er dit schooljaar weer nieuwe werkstukken in kunnen doen.
De map moet worden ingeleverd bij de eigen leerkracht.
Verlofaanvragen.
In de schoolgids staan de regels voor verlof beschreven.
Wilt u alvorens u een vakantie boekt of verlof aanvraagt de verlofregels doorlezen?
Dit voorkomt teleurstelling of verbazing.
Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot de leerplichtambtenaar (leerplicht@werkendam.nl of
0183-507200)
Op onze site kunt u informatie vinden over het aanvragen van verlof en welke regels er gelden.
Voor het aanvragen van verlof is het noodzakelijk om het verlofaanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de
directeur. Dit formulier is te vinden op onze schoolsite.
Geef de kleuters de ruimte!
Wilt u bij het ophalen van de kinderen van de groepen 1 en 2 in een boogvorm bij het toegangshek gaan staan? We
zien dat sommige kleuters echt moeite moeten doen om door de menigte van het plein af te komen. Door de drukte
raken sommige kinderen ook het overzicht kwijt, waardoor er paniek bij kinderen kan ontstaan. Ook willen we u vragen
om de doorgang naar de brug vrij te houden. Alvast bedankt voor uw begrip.
Klusavonden
Zoals al eerder genoemd in deze Bakenpraat hebben we als team de school opgeruimd. Er zijn echter nog wel een
aantal praktische klussen die geklaard moeten worden en daarbij hebben wij uw hulp nodig. Welke klussen hebben we
o.a. nog te doen:
-plakfolie bevestigen in het trappenhuis
-materialen ophangen (prikborden, letterbord, kapstok, rolgordijn, schilderijen, etc.)
-tegeltjes boven aanrecht plakken
-ophangrails bevestigen in de gangen
Om deze klussen uit te voeren, organiseren we twee klusavonden. Deze vinden plaats op: maandagavond 17
september en woensdagavond 19 september. Beide avonden beginnen we om 19.00 uur. Kunt u op een van beide
avonden (of op beide avonden) komen helpen; geef u dan op bij Johan Nieuwkoop. Dit kan via de mail:
directie@pcbshetbaken.nl
We hopen op veel hulp, zodat alle klussen afgerond kunnen worden. Alvast dank voor uw hulp!

ONDERBOUW
Inloop groep 3
Om de ouders van groep 3 te laten zien wat we in groep 3 allemaal al doen en hebben gedaan, wordt een aantal keren
in het schooljaar het inloopmoment gehouden.
De eerste keer zal die gelegenheid er zijn op maandag 17 september a.s. van 15.15 uur tot 15.30 uur (Let op: in de
jaarkalender staat een foutieve tijd vermeld!).

BOVENBOUW
Zwemwedstrijden
Op 28 augustus 2018 hadden groep 7 en 8 van Het Baken en 't Kompas schoolzwemwedstrijden in zwembad Werkina.
De kinderen moesten 25 meter rugcrowl, 25 meter scholslag en 25 meter vrije slag. Als laatste moesten een aantal
kinderen de estafette doen.
Het Baken heeft de 1e prijs binnengesleept!
Stukje geschreven door: Yara (1e prijs), Eline (2e prijs) en Sanne (3e prijs) uit groep 8a.
Uiteraard zijn wij heel trots op dit behaalde resultaat. De gewonnen beker is te bewonderen in de benedengang van
school.
Grondstoffenbus
Groep 5a en groep 5b/6b doen mee met het project “Van het een, …. komt het ander”. Een lespakket over afval
scheiden en hergebruik van grondstoffen voor leerlingen van groep 5 en 6. Spelenderwijs leert uw kind over het nut van
afval scheiden, ontdekken ze welke grondstoffen in het afval zitten en wat je er allemaal van kan maken. Het lespakket
bestaat uit twee delen: een gastles en een bezoek aan de Grondstoffenbus. Onze school doet mee op maandag 24
september 2018. De Grondstoffenbus van Saver komt die dag naar onze school.
De huishoudens in gemeente Werkendam kunnen meedoen met een prijsvraag. Hoe afvalbewust bent u werkelijk? Doe
mee met de prijsvraag en maak kans op het terugkrijgen van uw afvalstoffenheffing van 2017. Antwoorden zijn te vinden
op www.afvalscheiden.nu Vul het Prijsvraag formulier in via www.werkendam.nl/prijsvraagafval
Huiswerk.
Alles draait alweer op volle toeren.
U hebt misschien al de eerste mail met het huiswerk van de juf of meester ontvangen.
We sturen de huiswerkopdracht met opzet per mail naar u toe, zodat u weet welke
opdrachten uw kind die week moet maken of leren.
We vragen uw toezicht bij het leren en maken van het huiswerk. Het is niet de bedoeling
dat u het werk maakt, maar enige controle is wenselijk.
Het is belangrijk dat uw kind een eigen strategie zoekt in het maken van het huiswerk en
zelf evt. op internet op zoek gaat naar de informatie die hij of zij nodig heeft.
LEERLINGENZORG EN BEGELEIDING
Algemeen.
Op de website kunt u meer informatie vinden over de structuur van de zorg bij ons op school. Heeft u vragen dan kunt u
altijd terecht bij één van onze IB-ers. Juf Henrike is op maandagochtend, dinsdag en donderdagmiddag voor haar IBtaken op school. Zij coördineert de zorg voor de groepen in de onderbouw (groep 1 t/m 4).
Juf Carolien van Mourik is op dinsdag, donderdagochtend en vrijdagmiddag bereid uw vragen te beantwoorden. Zij
coördineert de zorg voor de bovenbouwgroepen(groep 5 t/m 8).
De IB-kamer is naast de kamer van onze directeur.
We hopen op een goede samenwerking dit schooljaar, zodat we de optimale zorg aan uw kind kunnen geven.
Ondersteuning leerlingen
Deze week zijn we gestart met de eerste HGW-periode. Deze periode loopt door tot februari. Wanneer uw kind extra
hulp of extra instructie krijgt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw kind.
Er zijn vier onderwijsassistenten een aantal dagdelen per week werkzaam op school voor de ondersteuning in de
groepen.
Voor de kleuters komt juf Britt (vanaf half oktober). Daarnaast blijft juf Marijke de kleutergroepen ondersteunen; dit zal
vooral praktische ondersteuning zijn. In groep 3,4 & 5 komen juf Annemarie en juf Christine. In groep 6,7,8 zijn dit juf
Rebecca en juf Christine.

Hierdoor krijgen de leerkrachten meer ruimte om extra instructie en uitleg te geven in de groep aan
de kinderen die dat nodig hebben.
Juf Tineke, juf Charlotte en juf Carolien van Mourik begeleiden de leerlingen met een arrangement.
Wanneer een kind meer nodig heeft dan de reguliere stof wordt dit in de klas aangevuld met
verrijkingsopdrachten vanuit de Levelboxen.
Kinderen die daarnaast nog meer nodig hebben om zich te ontwikkelen, kunnen instromen op het
leerplein. Dit kan aan het begin van het schooljaar en in februari.
Twee keer jaar wordt bekeken of een leerling deze vorm van onderwijs nog nodig heeft of niet.

BELANGRIJKE DATA






10, 11, 12, 13 en 20 september:
Maandag 17 september (15.15 uur):
Maandag 24 september:
Woensdag 26 september:
Donderdag 27 september:

Informatieavonden
Inloop groep 3
Grondstoffenbus voor groep 5a en 5b/6b
Kinderpostzegels groep 8
Speelgoedmiddag groep 1&2
NOG EVEN DIT!

Geboren
Op 16 augustus 2018 is Lotte Hovestadt geboren. Zij is het zusje van Thomas uit groep 3a. Fleur Jooren uit groep 3c
heeft in de zomervakantie ook een zusje gekregen. Haar naam is Maud. We feliciteren beide ouderparen met de
geboorte van hun kindjes en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

De volgende Bakenpraat zal dinsdag 18 september uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken

UITNODIGING OPENING HERTENPARK WERKENDAM
Na lange tijd bloeit er weer van alles in het Hertenpark, de paden zijn weer vlak, er zijn bankjes om
te zitten en 6 september komen de herten! Ook kun je een spelletje jeu de boules spelen op de
speciaal daarvoor aangelegde baan. Het park is weer een leuke plek om te verblijven en daarom
gaan we het officieel openen. Zaterdagmorgen 8 september ben jij, samen met je familie, van harte
welkom om bij die opening te zijn. We verzamelen om 10.30 uur in het Atrium van d’Altenaer aan de
Van Tienhoven van den Boogaardstraat (tegenover het Hertenpark). We zouden het heel leuk
vinden als je komt kijken!

