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’t Scheepsjournaal maart 2021
Om te beginnen
We zijn al weer een aantal weken aan de slag sinds de school weer is geopend. Inmiddels hebben
de leerlingen het rapport ontvangen, zijn de adviezen voor groep 8 gegeven en zijn er ook
oudergesprekken geweest.
Tot nu toe hebben we 2 keer te maken gehad met een groep die in quarantaine moest. Dit is voor
u als ouders geen prettige situatie, voor de kinderen niet en ook voor de leerkrachten flink
schakelen. We merken dat het tot nu gelukkig mee lijkt te vallen met de klachten die de kinderen
krijgen. Een reden tot dankbaarheid.
Activiteiten met ouders zullen de komende periode helaas nog niet kunnen. Pasen vieren we in de
klas. Wel willen we u wel betrekken bij het Paasfeest. Hoe dat zal zijn merkt u nog.
Of later dit jaar de schoolreisjes en dergelijke wel door kunnen gaan is nu nog niet te zeggen.
Hetzelfde geldt voor de invulling van de afscheidsavonden voor groep 8. Zodra hier informatie over
te melden is laten we u dit weten.
Het thema in de bijbelverhalen is ‘Het wordt licht’. In het leven zijn er veel onzekerheden. Wanneer
iemand ernstig ziek wordt weten we niet of diegene zal herstellen. En helaas hebben we hier
allemaal mee te maken.
Gelukkig zijn er ook dingen die we zeker kunnen weten. In de bijbel staan hierover veel verhalen.
In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij
erop vertrouwen dat het elke dag weer licht zal worden.
Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. In deze corona periode
kan het soms heel donker lijken. Het licht lijkt soms dan heel ver weg. Met Pasen vieren we dat
het toch altijd weer licht zal worden, zelfs over de grenzen van de dood heen. Met Pasen denken
we eraan dat Jezus wordt gekruisigd. Op het moment dat Jezus werd gekruisigd werd het letterlijk
donker in het land (Mattheus 27 vers 45). In Mattheus 28 vers 3 staat dat Maria én Maria naar het
graf van Jezus gingen… Maar toen ze bij het graf aankwamen zagen ze een engel van God.
Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren
zo wit als sneeuw. 4 De bewakers waren zó bang van hem,
dat ze flauwvielen. 5 Maar de engel zei tegen de vrouwen:
"Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die
gekruisigd is. 6 Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de
dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken
waar Hij heeft gelegen.
Het licht won uiteindelijk van de dood. Wat een voorrecht
dat we dit in alle vrijheid met elkaar mogen vieren!

BAKEN-LEERLINGEN
Geboorteberichten
Julien uit groep 1B heeft een broertje gekregen. Hij heet Philippe. En Jenoah Raphaella heeft een
zusje gekregen. Zij heet Vivian.
Mocht u iets hebben dat u wilt delen, dan kunt u dit mailen naar het.baken1@cpov.nl of
het.baken2@cpov.nl.

BAKEN-TEAM
Berichten rondom collega’s
Meester Bart is een aantal weken afwezig geweest, maar hij is inmiddels weer helemaal hersteld.
Juf Jeannette heeft in de afgelopen weken minder kunnen werken, maar werkt inmiddels weer
3 ochtenden in de week. Juf Kim en juf Ineke werken nog steeds aan hun herstel. We wensen
genoemde collega’s een spoedig herstel toe!

Bereikbaarheid school
U kunt ons bereiken via de bekende telefoonnummers of via onderstaande mailadressen.
0318-510935 of 0318-515613
Algemeen:
Directeur:
Ib-er onderbouw:
Ib-bovenbouw:
Administratie:

het.baken1@cpov.nl of het.baken2@cpov.nl
wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl
hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl
suzanne.vandriel@bakenveenendaal.nl
karin.cook@bakenveenendaal.nl

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

BAKEN-ONDERWIJS
CITO-uitslagen
Volgende week vrijdag 26 maart ontvangt u via uw zoon of dochter de uitslagen van de Citotoetsen. Ook kunt u deze dan inzien in het ouderportaal van ParnasSys. We bekijken de uitslagen
half jaarlijks per groep en op schoolniveau. Dit proces pakken we in deze periode op. We zien nu
al dat bij sommige leerlingen en in sommige groepen de resultaten wellicht niet in lijn zijn met
eerdere toetsen. In een jaar waarin er twee keer sprake is geweest van een schoolsluiting nemen
wij mee dat dit invloed kan hebben op de resultaten. Dit zal voor de ene leerling meer gelden dan
voor de ander en hetzelfde geldt ook voor de groepen op Het Baken. In de
komende tijd gaan we dit goed in kaart brengen en bepalen we ook welke extra
stappen we kunnen zetten in de komende maanden. Vanuit de overheid zullen er
hiervoor extra (financiële) middelen beschikbaar gesteld worden. Individueel zal
de leerkracht met u, net zoals altijd, communiceren als er bijzonderheden zijn
omtrent de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Paaslunch of ontbijt op 1 april
Zoals eerder aangegeven wordt het Paasfeest gevierd in de klas. Ook dit jaar is er ‘gewoon’ een
paasontbijt of paaslunch. De leerkracht zal u hierover verder informeren. In
elk geval zal er geen buffet zijn en mogen de leerlingen voorverpakt eten
en drinken meenemen op die dag.
Ziekmeldingen + instructiemomenten
We merken dat in de achterliggende weken vrijwel dagelijks kinderen thuisblijven met lichte
klachten. Deze leerlingen zijn dan niet ‘echt ziek’. Voor u als ouders geldt dat u contact kunt
opnemen met de leerkracht. De mogelijkheid bestaat dan dat uw kind vanuit huis kan inloggen
tijdens de instructiemomenten. U kunt zelf afspraken maken met de leerkracht over het ophalen
van materialen waarmee uw kind thuis kan werken. Dit geldt vooral als een leerling voor langere
tijd in quarantaine moet. Voor de leerkracht geldt dat hij/zij zal doen wat mogelijk is om ook de
leerling thuis te kunnen helpen, maar de focus ligt in eerste instantie op de kinderen die op school
zijn. Wilt u, ruim voor de aanvang van de lessen (rond 8.00 u), contact opnemen met de leerkracht
als u het een en ander wilt afstemmen?
Uiteraard kan uw kind ook ‘gewoon’ ziek zijn. Uw kind hoeft dan geen thuiswerk te doen.
Formatie 2021-2022
We zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We starten zoals
eerder aangegeven weer met 24 groepen. Juf Jeannette zal na dit jaar met pensioen gaan. We zijn
al aan het zoeken naar een goede vervanger voor haar.
Onze groepen 7B en 7C zaten de laatste 2 jaar in ‘t Kofschip nummer 6. Dit zal komend jaar niet
meer kunnen. Ik hoop u op zeer korte termijn te kunnen melden waar de groepen 7 (huidige
groepen 6B en 6C) het komende schooljaar heen zullen gaan.
Enquête online onderwijs
We hebben nu 2 periodes meegemaakt waarin we gedwongen werden om thuisonderwijs te
verzorgen. We hebben u gevraagd om een enquête in te vullen en dat hebben ruim 250 ouders
gedaan. Hartelijk bedankt voor uw antwoorden! Ons doel was in beeld te krijgen hoe het online
onderwijs is verlopen, wat er goed ging en wat er kan worden verbeterd. De uitslag van de complete
enquête wordt in de komende MR-vergadering besproken.
Opvallende punten:
• T.a.v. het schoolwerk was het voor 70% precies goed qua tijdsbesteding.
• De meeste leerlingen, 70%, waren ongeveer 2,5-3 uur per dag met het schoolwerk bezig.
• 81% van de leerlingen had de hele dag de beschikking over een device.
• De instructie vond plaats via een mix van filmpjes en live (60%).
• Het nakijkwerk werd voor een groot deel door ouders gedaan (50%).
• Sommige leerlingen hadden hulp nodig, sommige niet of weinig.
• Wanneer er meetmomenten waren was duidelijk (80%).
• Welk werk er gedaan moest worden was ook duidelijk (81%).
• Het werk was niet te makkelijk ook niet te moeilijk (75%).
Het is lastig om de uitslag te delen zonder heel gedetailleerd te zijn
maar het algemene beeld was positief. Het gemiddeld gegeven cijfer
was een 7,6. Uiteraard nemen we verbeterpunten mee in de verdere
ontwikkeling van ons onderwijs.

Online onderwijs
Naar aanleiding van de enquête en de opgedane ervaringen hebben we een protocol online
onderwijs opgesteld. Uiteraard hopen we dat het niet meer van toepassing zal zijn maar we hebben
nu wel alle afspraken op papier staan. Mocht het nodig zijn dan kunnen we gelijk schakelen naar
online onderwijs en is er een heldere doorgaande lijn rondom thuisonderwijs. Ook gebruiken we
deze afspraken als een volledige groep in quarantaine moet.

Bijbelverhalen
Bijbelverhalen
Komende weken worden in de klas verhalen verteld over Jezus. In de verhalen horen we van
wonderen die Jezus deed, praten we over gelijkenissen en werken we toe naar het Paasfeest.
Hieronder leest u welke verhalen we in de klas vertellen.
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23
Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35

BAKEN-ORGANISATIE
Kanjertraining
Onderstaande regels zijn zichtbaar in school en vormen een belangrijke basis voor hoe we op
onze school met elkaar omgaan.
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand blijft zielig

Vanuit de medezeggenschapsraad
Hoewel wij als ouders in de MR op het schoolplein veel horen over wat u bezighoudt, kunt u zaken
die u bespreekbaar wilt maken ook bij ons indienen. U kunt uw bijdrage mailen naar
mr@bakenveenendaal.nl

Verzoek van melden COVID-19 besmetting
Wanneer een leerling van onze school en dus uw zoon of dochter onverhoopt corona krijgt dan
horen we dit graag. Het is een verzoek en u hoeft dit alleen te delen als u dit zelf wil! U kunt mailen
naar de leerkracht en naar het.baken1@cpov of het.baken2@cpov.nl
U kunt een digiD aanvragen voor kinderen onder de 14 jaar. Meer informatie: DigiD | DigiD
aanvragen of activeren

Vakantierooster 2021-2022
Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Zomervakantie

maandag 16-07-2021

vrijdag 27-08-2021

Herfstvakantie

maandag 18-10-2021

vrijdag 22-10-2021

Kerstvakantie

maandag 27-12-2021

vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28-02-2022

vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag + Pasen

vrijdag 15-04-2022

maandag 18-04-2022

Koningsdag

woensdag 27-04-2022

woensdag 27-04-2022

Meivakantie (Incl. Bevrijdingsdag)

maandag 02-05-2022

vrijdag 06-05-2022

Hemelvaartsdag (+ extra vrije dag)

donderdag 26-05-2022

vrijdag 27-05-2022

Pinksteren

maandag 06-06-2022

maandag 06-06-2022

Laatste middag voor de

vrijdag 08-07-2022

vrijdag 08-07-2022

zomervakantie
Zomervakantie

maandag 11-07-2022

Het vakantierooster is vastgesteld voor alle CPOV-scholen. Er zullen voor Het Baken nog enkele
vrije dagen bijkomen. Dit zal echter beperkt zijn doordat het een kort jaar is en hierdoor en minder
ruimte is voor extra vrije dagen. Zo zit een tweede week meivakantie er komend jaar niet in.

De agenda
April
2 Goede Vrijdag. School is gesloten
5 Tweede Paasdag. School is gesloten
Op 9 april 2021 verschijnt het nieuwe Scheepsjournaal

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ik wil u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind zo snel mogelijk in te
schrijven. Er zijn momenteel behoorlijk wat aanmeldingen bij de kleuters. Zeker
voor ’t Kofschip geldt dat de groep 1 voor het nieuwe schooljaar vol zit. Heeft u
vragen bel dan even naar school om de opties te bespreken. In (waarschijnlijk)
januari 2022 zal er een instroomgroep starten.
Een goede richtlijn is om de aanmelding rond te hebben rond de 3 e verjaardag.
Broertjes en zusjes kunt u ook inschrijven. Als u een mail naar school stuurt dan
krijgt u een inschrijfformulier. Dit geldt ook voor mensen die onze school nog niet
kennen. Op onze website leest u hoe dit gaat: www.bakenveenendaal.nl/nieuweouder.

TOT SLOT
God van licht
U maakt het licht in de wereld, elke dag opnieuw
Daar danken wij U voor. Wij danken voor het wonder van Pasen.
Dat Jezus is opgestaan, dat na de donkerste nacht toch het licht opnieuw ging schijnen.
Wij bidden voor mensen die in het donker zitten.
Omdat ze verdrietig zijn of somber, omdat ze bang zijn of zich eenzaam voelen.
Geef dat ook voor al die mensen een licht mag opgaan: een nieuwe dag, een nieuw begin.
Amen.
Ik wens u goede weken toe!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Het Baken,
Wilfred Bruil
directeur Het Baken

