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ALGEMEEN
Lied van de week.
Deze week zingen we HemelHoog 430
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Volgende week zingen we: Nieuwe LiedBoek 84: 1
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

De Bijbelverhalen
In de kleuterbouw wordt deze twee weken verteld over Jakob en Ezau. Jakob
bedriegt zijn vader en moet vluchten. Hij vlucht naar oom Laban. Bij oom
Laban gaat hij voor de schapen zorgen. Hij trouwt met twee dochters van oom
Laban: Lea en Rachel.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema deze week: ‘Kun jij dat oplossen?’ Honger,
dorst, ruzie in de eindeloze woestijn. Het volk Israël moppert. Wij vragen
mensen ook om oplossingen als we het niet meer weten. Er zijn echter ook
dingen die niemand zomaar kan oplossen. Maar God kan het wel!
Volgende week is het thema: ‘Pas op! Breekbaar!’ Wanneer God Zijn volk
door de woestijn meeneemt, zegt hij dat mensen kostbaar zijn. Deze week
horen we hoe God Mozes ontmoet op de berg en Zijn leefregels aan Mozes
en aan het volk geeft. Hij schrijft de tien leefregels op twee stenen, twee
kostbare platen om zuinig op te zijn. Met de verhalen denken de kinderen na
over dingen in hun leven waar ze zuinig op zijn.
Even voorstellen
Sinds kort loopt er een PABO-student stage bij ons op school in groep 5b/6b. Zij stelt zich graag aan u voor. Per abuis
stond er in de vorige Bakenpraat geen foto bij het voorstelstukje van juf Annemarie. In deze Bakenpraat gaan we in de
herkansing. In de groepen 3 en 4 is deze week een gymjuf gestart: Manuela Kapiteijn. Zij zal zich in de volgende
Bakenpraat aan u voorstellen.
Mijn naam is Nienke Golverdingen, ik ben 19 jaar en woon in Werkendam. Ik
studeer aan de Marnix Academie in Utrecht en zit in het derde jaar van de pabo. Dit
jaar loop ik stage op woensdag en donderdag op Het Baken in groep 5/6.
Daarnaast heb ik regelmatig een stageweek. Naast mijn opleiding volg ik ook een
extra traject om straks de bevoegdheid te hebben om een gymles te mogen geven.
Hiervoor geef ik ook af en toe gymlessen aan andere klassen. Ik kijk uit naar een
leerzaam jaar waarin ik zelf veel hoop te leren en waarin ik ook de kinderen veel
kan bijbrengen.

Mijn naam is Annemarie van den Herik. Op maandag, dinsdag en donderdag werk ik als
onderwijsassistent vooral in de groepen 3,4 en 5. Al heel wat jaren werk ik met veel plezier in het
onderwijs. Ik woon samen met mijn man Arie en onze drie volwassen zoons in Oudendijk. In mijn vrije
tijd lees, teken, schilder en zing ik graag. Verder wandel ik veel en ben ik graag buiten. Inmiddels ken
ik al aardig wat kinderen en begin ik me thuis te voelen op het Baken.

Kinderboekenweek 2018
Ook dit schooljaar doen we met onze school weer mee met de Kinderboekenweek. Daarvan
is het thema dit jaar: “Kom erbij……….door dik en dun”, over vriendschap!
In alle groepen zijn nieuwe prenten- en leesboeken aangeschaft over
dit thema. Er zal in de maand oktober veel gelezen en gepraat worden
over samen delen, wat is vriendschap, enz. We zijn op maandag 1
oktober met de Kinderboekenweek gestart door in de hal met elkaar
enkele liedjes te zingen over dit thema. Op maandagmiddag 1 oktober
hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar een voorstelling
gekeken over: “Grote Beer en Kleine Bever, vrienden voor altijd”.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen verschillende auteurs van
kinderboeken onze school bezoeken. De groepen 1 t/m 4 krijgen op
woensdag 17 oktober bezoek van de kinderboekenschrijfster Vivian
den Hollander. Op school lezen we regelmatig voor uit de boeken die zij geschreven heeft. In de groepen 5 t/m 8 zal op
dinsdag 16 oktober en woensdag 17 oktober de auteur Teunie Suijker verschillende lezingen komen geven.
Daarnaast willen we in de groepen 1 en 2 op donderdagmiddag 18 oktober een High Tea organiseren. Het is de
bedoeling, dat iedere leerling 4 hapjes mee naar school neemt, bijv. 4 oliebollen, 4 blokjes kaas, 4 sandwiches, enz. Dit
kunnen zowel hartige als gezonde hapjes zijn die we verzamelen op een mooi gedekte tafel waarna we er met elkaar
een gezellig feest van maken tijdens het drinken van een kopje thee of glas limonade. In de groepen 3 t/m 8 wordt een
High Tea georganiseerd op een door de leerkrachten uitgekozen tijdstip wat u via de eigen leerkracht van uw zoon of
dochter zult horen.
In de groepen 1/2 en 2 organiseren we dezelfde middag, 18 oktober, een boekenruilbeurs. De kinderen mogen een
boek, wat toch nooit meer gelezen wordt thuis, mee naar school nemen. We bekijken met elkaar alle meegenomen
boeken en iedereen mag zijn of haar meegenomen boek ruilen voor een ander boek wat dan zijn of haar eigendom
wordt. Voor de kleuters van de instroomgroep doen we geen boekenruilbeurs, zij vinden het doorgaans lastig om hun
boek te ruilen, ze houden dit liever zelf. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 organiseren een boekenruilbeurs op
een door henzelf uitgekozen moment, u hoort nog wanneer via de eigen leerkracht.
We hopen met elkaar op een fijne Kinderboekenweek in oktober met een gezellige High Tea als afsluiting van de eerste
schoolperiode voor de herfstvakantie!
Kanjerkaart
Vandaag hebben de oudste kinderen een Kanjerkaart mee naar huis gekregen. Hier staat in het kort op wat Kanjer
inhoudt. Bij de uitleg wordt het woord ‘ziek' gebruikt. We gebruiken hiervoor liever de termen: daar word je niet gelukkig
of blij van. De inhoud van de kaart geeft een mooie samenvatting van wat Kanjer op Het Baken inhoudt. Hang 'm thuis
op een plekje waar de kaart zichtbaar is. Op deze manier krijgt Kanjer thuis ook een plaats.

Brabants Verkeersveiligheids Label
Het afgelopen jaar hebben we weer veel energie in verkeerseducatie en verkeersveiligheid
gestoken.
We hebben het afgelopen jaar o.a. de onderstaande zaken kunnen realiseren:
• In alle groepen werd d.m.v. het vak verkeer aandacht besteed aan de
verkeersveiligheid;
• de leerlingen van groep 7 hebben allemaal het verkeersdiploma behaald;
• samen met u hebben we het halen en brengen naar en van school wat veiliger gemaakt
(denk aan ruimte geven aan de kleuters bij het hek, het parkeren van de auto's en het aanen wegrijden bij school);
• het veilig over straat gaan met de kinderen (lopend of fietsend in een rij);
• het stimuleren van kinderen om lopend of op de fiets naar school te komen. Hierdoor
stonden er minder auto's bij school, was dit minder milieubelastend, waren de kinderen meer
in beweging en oefenden ze met zelf deel te nemen aan het verkeer.
Het bovenstaande heeft erin geresulteerd dat Het Baken voldoende aandacht heeft besteed aan
verkeer en veiligheid, waardoor we opnieuw het Brabants Verkeersveiligheid Label hebben verdiend. Naast dat we
serieus aan verkeer en veiligheid hebben gewerkt, krijgen de BVL-scholen ook subsidie, waardoor we groep 7 dit jaar
weer mee kunnen laten doen met het verkeersexamen en we volgend jaar weer de Streetwise-dag kunnen organiseren.
Telefonische bereikbaarheid op vrijdag
Op vrijdagochtend staan alle aanwezige teamleden voor een groep en kan de telefoon daarom lastiger worden
opgenomen. We willen u daarom vragen om op vrijdagochtend onder schooltijd alleen maar voor noodgevallen naar
school te bellen. Alvast dank voor uw medewerking!
Privacyvoorkeuren
In de app van Parro kunt u aangeven voor welke zaken u voor uw kind(eren) toestemming geeft aan de school wat
betreft foto’s en beeldmateriaal waar uw kind op te zien is. Deze toestemming is noodzakelijk vanwege de nieuwe wet
omtrent privacy. U kunt kiezen uit acht onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender.
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Op social media accounts van de school (op het Baken niet meer van toepassing)
In de Parro-app
Filmmateriaal ten behoeve van opleiding studenten.
Regionale kranten
Schoolfotograaf

U kunt uw voorkeuren per kind op de volgende manier kenbaar maken:
•
•

Open de app van Parro.
Ga naar Instellingen – Profiel – Mijn kind. Daar kunt u middels de schuifjes uw voorkeuren per kind en per
onderdeel aangeven.

Uw voorkeuren worden automatisch ingevoerd in ons administratieprogramma ParnasSys.
We willen u vragen om deze week uw voorkeuren kenbaar te maken. Bent u nog niet gekoppeld aan de Parro app;
wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind? Alvast dank!!

Vervoersprotocol
Denkt u er nog aan om de ondertekende verklaring omtrent het vervoeren van leerlingen in te
leveren bij de leerkracht van uw kind?
VANUIT DE BOVENBOUW
Cultuur
Op 11 oktober a.s. bezoeken de groepen 6, 7 en 8 de voorstelling:

Esther was Joods

Voorafgaand aan de voorstelling zullen de kinderen een aantal lessen in hun klas krijgen.
Het spannende lespakket ‘Esther was Joods’ brengt de oorlog dichterbij. Leerlingen beseffen vaak niet dat de oorlog
ook in onze regio plaatsvond. Met deze lessen beleven ze de oorlogsverhalen uit hun eigen regio, duiken in de muziek
en speuren naar lokale mensen uit die tijd.
Onderdeel van het project is een bezoek aan de succesvolle muziektheatervoorstelling over Esther van Vriesland, de
‘Gorcumse Anne Frank’. Een puber zoals alle anderen, helaas met ook zo’n schrijnend verhaal in haar dagboek. De
voorstelling speelt in Buurthuis ’t Tavenu in Nieuwendijk.

OUDERHULPGROEP
Vrijwillige ouderbijdrage
Na een periode van voorbereidingen en invoeren van ruim 260 machtigingsformulieren, zal deze week voor het eerst de
"vrijwillige" ouderbijdrage automatisch geïncasseerd worden. We hopen uiteraard dat dit goed mag verlopen.
Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken, neem dan alstublieft zo spoedig mogelijk contact op met de
penningmeester via penningmeester.ouderhulpgroep@pcbshetbaken.nl. Ook voor andere vragen mbt tot betalingen
kunt u op dit mailadres gebruiken.
Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven, vragen wij u de vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 per leerling over te
maken voor 19 oktober as. Dit kan op reknr NL49RABO 0368 7286 68 tnv de Stroming ovv naam en groep van uw kind.
Wij als ouderhulpgroep zijn afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten zoals sinterklaasfeest,
Kerstviering, diverse ontbijten en schoolreis te kunnen bekostigen. Deze activiteiten worden niet door de overheid
bekostigd.
Mochten er vragen zijn m.b.t. tot betalingen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via emailadres
penningmeester.ouderhulpgroep@pcbshetbaken.nl
Wanneer het voor u kostentechnisch niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen; neem dan contact op met onze
directeur Johan Nieuwkoop. Hij zal dan met u op zoek gaan naar mogelijkheden.
BELANGRIJKE DATA
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 3 oktober:
Vrijdag 5 oktober:
Woensdag 10 oktober:
Donderdag 11 oktober:
Donderdag 11 oktober:
Dinsdag 16 oktober:
Donderdag 18 oktober:
22 t/m 26 oktober:

Stromingsstudiedag: Ale kinderen zijn deze ochtend vrij!
Dag van de leraar
MR-vergadering
Voorstelling Esther was Joods (groep 6, 7 en 8)
Inloop groep 3 t/m 8 (15.30 uur)
Nieuwe Bakenpraat
Speelgoedmiddag groep 1 & 2
Herfstvakantie
NOG EVEN DIT!

Vacature Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Driegang:
Samenwerkingsverband Driegang is binnen de wijde regio Gorinchem gericht op het realiseren van een geheel van ondersteuning binnen en tussen
basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs, zodat zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken
ontwikkelproces kunnen doormaken.
Het samenwerkingsverband bestaat uit drie kamers (regio’s): EC Rotonde, Rivierengebied Midden Nederland en Alblasserwaard-West. Het door het
samenwerkingsverband te voeren beleid is beschreven in een ondersteuningsplan. Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap t.a.v. dit
ondersteuningsplan door deelname in een ondersteuningsplanraad (OPR). In totaal heeft de ondersteuningsplanraad acht leden: vier ouders en vier
personeelsleden. Iedere kamer wordt vertegenwoordigd door één ouder en één personeelslid. Het Speciaal Onderwijs binnen het
samenwerkingsverband is ook vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid.

Op dit moment zijn er vier vacatures in de OPR:

•
•

vacature personeels- en vacature oudergeleding kamer Rivierengebied Midden-Nederland;
vacature personeels- en vacature oudergeleding Speciaal Onderwijs.

Voor onze OPR zijn wij daarom op zoek naar enthousiaste leden voor de personeels- en oudergeleding van kamer
Rivierengebied Midden Nederland en het Speciaal Onderwijs.
Wij verwachten van onze leden dat zij:

•
•
•
•
•
•

bovenschools kunnen denken en handelen, en
ervaring hebben met medezeggenschap, of
kennis hebben op het gebied van financiën, of
onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en
ongeveer 60 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR, en
zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor samenwerkingsverband Driegang.

Conform het medezeggenschapsstatuut ontvangen de leden van de oudergeleding een vacatievergoeding van € 70,00 per
bijgewoonde OPR-vergadering. Voorts worden gemaakte reiskosten vergoed tegen een tarief van € 0,28 per kilometer.
Voor de leden van de personeelsgeleding van de OPR geldt dat tijdsfaciliteiten beschikbaar gesteld worden in de omvang van 60 uur
per schooljaar. Deze tijdsfaciliteiten maken deel uit van het taakbeleid van de betrokken school/scholen. De leden van de
personeelsgeleding ontvangen ook voor gemaakte reiskosten een vergoeding van € 0,28 per kilometer.
Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk om bijscholing te volgen.
Wanneer u zich wilt aanmelden voor de vacature personeels- of oudergeleding kamer RMNL dan kunt u zich beschikbaar stellen
door voor 1 november a.s. uw curriculum vitae en een korte motivatie in te sturen naar het mailadres: a.troost@driegang.nl t.n.v. Arlé
Troost, coördinator kamer Rivierengebied Midden Nederland. Wanneer u meer informatie wilt over de inhoud van deze vacature, dan
kunt u ook contact met hem opnemen. Zijn telefoonnummer is: 06 - 2028 0077.

De volgende Bakenpraat zal dinsdag 16 oktober 2018 uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Het Baken
BAKEN IN DE BUURT
Ouderavond Jongeren en drugs
Maandag 29 oktober, 19.30 uur, Almkerk
Jongeren en gezondheid. Een belangrijk thema voor u en ons als school. Uit onderzoek van de GGD weten we dat het
drugsgebruik onder jongeren in Altena relatief hoog is. Ouders spelen een belangrijke rol bij drugspreventie bij
jongeren. Zij kunnen regels stellen en drugsgebruik bespreken. Omdat dit lang niet altijd makkelijk is, organiseren de 3
gemeenten een informatieavond.
Tijdens de avond krijgt u een kijkje in de wereld van drugs
Hoe kunnen kinderen in aanraking komen met drugs? Hoe herken je de signalen van drugsgebruik? Hoe praat je met je
(beginnende) puber over drugs? U krijgt praktische tips. Ook kunt u in gesprek met deskundigen van onder andere de
GGD, (christelijke) verslavingszorg, CJG, jongerenwerk en de politie.
De informatieavond is in de Almkreek in Almkerk
Vanaf 19.00 uur bent u welkom op de Almkreek, Hoekje 7b in Almkerk. Het programma begint om 19.30 uur.
Aanmelden hoeft niet maar is wel fijn. Aanmelden en meer informatie op www.altena2019.nl/mijnkindendrugs

Natuurmiddag

