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’t Scheepsjournaal december 2020
Om te beginnen
De school is afgelopen week abrupt gesloten. We hebben er natuurlijk wel over nagedacht dat dit
zou kunnen gebeuren maar toch kwam het als een verrassing. De kerstvieringen die we op
donderdag zouden hebben konden niet doorgaan maar gelukkig is dit in vrijwel alle groepen op
dinsdag alsnog gevierd!
In de afgelopen week heeft u al informatie ontvangen vanuit school, CPOV en de leerkrachten. We
gaan ervan uit dat het nu voor u duidelijk is hoe de start zal zijn na de kerstvakantie. Mocht u
vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail aan de leerkracht of aan school. De collega’s
van Het Baken hebben in 2020 veel moeten schakelen in het geven van het onderwijs. Dit geldt
ook voor u als ouders en ook voor onze leerlingen. Een groot compliment is op zijn plek voor u als
ouders, onze leerlingen en het team van Het Baken!
In het Bijbelboek Hebreeën staat bijgevoegde tekst. In deze
periode waarin het wellicht voor ons een periode is die weinig
perspectief biedt is het zo dat we mogen blijven zien op Jezus en
ons vertrouwen op Hem mogen stellen!
We gaan nu de komende 2 weken grotendeels school loslaten en
tijd nemen om tot rust te komen. Ik hoop dat dit ook voor u geldt
in deze periode. Enkele dingen breng ik graag onder de aandacht
voordat ook op Het Baken de kerstvakantie begint.

Melden corona ook in de vakantie
Wanneer een leerling van onze school en dus uw zoon of dochter onverhoopt corona krijgt dan
horen we dit graag, ook in de vakantie. U kunt mailen naar de leerkracht en naar het.baken1@cpov
of het.baken2@cpov.nl

Bereikbaarheid school
School is in de komende periode niet bereikbaar via telefoon. Hieronder de mailadressen waarop
u ons kunt bereiken. Mail ons en dan nemen wij met u contact op. Hoe kunt u wie bereiken?
Algemeen:

het.baken1@cpov.nl of het.baken2@cpov.nl

Directeur:

wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl

Ib-er onderbouw:

hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl

Ib-bovenbouw:

rhode.jansen@bakenveenendaal.nl

Administratie:

karin.cook@bakenveenendaal.nl

Noodopvang:

baken.opvang@bakenveenendaal.nl

Leerkrachten zijn te bereiken via: voornaam.achternaam@bakenveenendaal.nl of via Parro.

Enquête fietsoversteken
Beste inwoner van Veenendaal,
Op drie fietsoversteken in Veenendaal (De Monding, Goudvink en Dichterslaan) zijn Bikescouts
geplaatst. De Bikescout is een systeem dat met knipperende lichten in het wegdek automobilisten
waarschuwt voor overstekende fietsers. In opdracht van gemeente Veenendaal zijn we een
onderzoek gestart naar het effect van deze Bikescouts.
We zijn nieuwsgierig naar uw ervaring. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld.
U kunt hier direct de vragenlijst invullen.
Bij het invullen van de vragenlijst geeft u aan voor welke locatie u de antwoorden invult (De
Monding, Goudvink of Dichterslaan).
Gemeente Veenendaal beoordeelt op basis van alle antwoorden of de Bikescout bijdraagt aan de
verkeerssituatie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3-5 minuten en is anoniem.
U kunt de vragenlijst tot 20 december invullen.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Ruby van der Sande (gedragswetenschapper, onderzoek@heijmans.nl, Heijmans)

BAKEN-ONDERWIJS
Bijbelverhalen
Na de kerstvakantie gaan de Bijbelverhalen over de periode nadat de Here Jezus is geboren. Hij
moet vluchten omdat koning Herodes bang is dat Jezus de koning zal worden. Verder gaat het in
de verhalen over het begin van Zijn tijd op aarde waarin Hij aan de mensen vertelde over het
koninkrijk van God. Nu de school is gesloten kunt u wellicht ook thuis de verhalen lezen?
Week 1: 4 t/m 8 januari 2021
De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12
De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-18
Terug uit Egypte, Mattheüs 2:19-23
Week 2: 11 t/m 15 januari 2021
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52
Week 3: 18 t/m 22 januari 2021
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13
Week 4: 25 t/m 29 januari 2021
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39

TOT SLOT
Ik wens u een goede en gezonde kerstvakantie toe! Ik hoop dat u samen met uw gezin kunt
genieten van dat wat er nog wel mogelijk is!
Mede namens mijn collega’s wensen ik u ook een mooi en goed
2021 toe! We hopen dat we de kinderen weer snel in school
mogen verwelkomen!
Met een vriendelijke groet,
Wilfred Bruil, directeur CBS Het Baken

