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’t Scheepsjournaal februari 2021
Om te beginnen
Het zijn gekke, rare en drukke weken. Ongelofelijke beelden deze week in Nederland waarin
ontevredenheid naar voren kwam. Dat deze periode een moeilijke tijd is voor veel mensen en
gezinnen is helaas niet te voorkomen. En misschien geldt dit ook wel voor u thuis. Ook binnen het
team van Het Baken zijn er collega’s voor wie dit een lastige periode is. Ik merk dat iedereen hard
werkt en dat er veel wordt gedaan om zo goed mogelijk onderwijs te geven binnen de
omstandigheden. Mooi om te zien en een compliment is op zijn plek voor u als ouders en voor de
collega’s.
Hopelijk kunnen we snel weer naar school maar het is nog onzeker wanneer dit weer kan. In elk
geval komende week is de school nog gesloten. We merken dat het thuisonderwijs veel van
iedereen vraagt. Ook als school zoeken we hierin naar de goede
weg. Tot in elk geval 8 februari nemen we geen toetsen af.
Wanneer we open gaan bekijken we hoe we omgaan met toetsen
en wanneer we daarmee beginnen.
Uiteraard gaat het proces rondom de advisering van groep 8 wel
door. Verderop leest u hierover meer en de ouders van deze
groepen zijn al geïnformeerd.
Welke lijn hanteren we binnen de school m.b.t. het te geven thuisonderwijs?
• In de ochtend is er (gemiddeld) 2,5 -3 uur lesstof voor leerlingen, ‘s middag een ander
(zaak)vak, dit is variabel en niet verplicht. De lestijd is wel per kind verschillend, de een
is langer bezig dan de ander.
• Alle leerlingen, kleutergroepen (deels) uitgezonderd, krijgen dagelijks uitleg over
nieuwe lesstof waarover ze vragen kunnen stellen. In de regel wordt de instructie online
of door middel van een (zelfgemaakt) filmpje gegeven. Vragen kunnen gesteld worden
via de Classroom (kinderen), Parro, Meet of app.
• De verwachting kan zijn dat wij al het schoolwerk van de kinderen nakijken. Uiteraard
proberen we het schoolwerken zo goed mogelijk bij te houden maar dit is wel lastig en
hierin vragen we ook uw medewerking.
• Leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar voor vragen van kinderen én ouders. Via de
leerkracht hoort u op welke tijdstippen dit is.
• In alle groepen werken we met google classroom.
Inmiddels zijn we als team ook bezig om te kijken wat er nog beter kan worden afgestemd en welke
zaken we kunnen verbeteren. De bedoeling is dat u volgende week een enquête ontvangt zodat u
uw mening kunt geven over de achterliggende periode.
We werken, samen met u, aan het geven van het thuisonderwijs en ik vraag u ook om begrip voor
de leerkracht. Ook voor hen geldt, net als voor u, dat de omstandigheden ingewikkeld zijn.
Deze zin vond ik zelf mooi om te lezen: Welke thuiswerkende ouder heeft op dit moment een
volwaardige werkdag? Wie heeft, behalve zorgmedewerkers, überhaupt volwaardige
dagen op dit moment?
De kinderen leren nu ook hele andere vaardigheden en we gaan bekijken hoe we, wanneer de
scholen open gaan, verstandig omgaan met de ontwikkeling van onze leerlingen. Ook voor u thuis

geldt: Doe dat wat kan en mogelijk is, maar plezier, veiligheid en ontspanning is ook belangrijk!
En het is ook goed om te benoemen dat er naast alle moeilijke dingen ook redenen zijn tot
dankbaarheid.

BAKEN-LEERLINGEN
Geboorteberichten
Op 25 november heeft Amy uit groep 1a een broertje gekregen: Levi Knot.
Ui groep 1A is vorige week is Milou uit groep 1a in het ziekenhuis
opgenomen. Ze blijkt diabetes type 1 te hebben. Dat is erg schrikken voor
haar en haar gezin. Gelukkig wordt er in het ziekenhuis goed voor haar
gezorgd en is ze heel dapper! We hopen dat ze snel weer naar huis mag. Ze
heeft al veel lieve en mooie tekeningen gekregen van haar klasgenootjes.
We
wensen
Milou
en
haar
gezin
veel
sterkte!
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
Juf Kim, juf Ineke en juf Lia zijn bezig met het re-integreren. Langzaam
gaat dit de goede kant op. We wensen hen een spoedig herstel en Gods
kracht toe! Verder zijn we dankbaar dat er weinig zieke collega’s zijn.

Bereikbaarheid school
School is in de komende periode niet bereikbaar via de 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:
Directeur:
Ib-er onderbouw:
Ib-bovenbouw:
Administratie:
Noodopvang:

het.baken1@cpov.nl of het.baken2@cpov.nl
wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl
hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl
rhode.jansen@bakenveenendaal.nl
karin.cook@bakenveenendaal.nl
baken.opvang@bakenveenendaal.nl

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

BAKEN-ONDERWIJS
Advisering groep 8
Afgelopen
maandag 25 januari zijn de leerkrachten van de groepen 8 gestart met de
adviesgesprekken. U heeft hiervoor een uitnodiging gekregen. Hierbij
zijn uw kind, u als ouder(s) en de leerkracht(en) aanwezig. De
gesprekken worden gehouden via Google Meet. U ontvangt hiervoor
een code of link van de leerkracht waarmee u aan het gesprek deel
kunt nemen. Vóór de voorjaarsvakantie hopen de leerkrachten alle
adviesgesprekken te hebben gevoerd.

In januari worden altijd de midden cito’s afgenomen voor de vakken rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Door de lockdown lukt dit nu niet. Daarom zullen we hiermee gaan starten zodra
de scholen weer open gaan.
Route 8
Op donderdag 22 april a.s. staat de eindtoets Route 8 gepland. Zonder tegenbericht
van minister Slob gaat deze toets gewoon door. Ook vanuit de onderwijsinspectie
wordt erop aangedrongen om deze toets door te laten gaan. We vertrouwen erop
dat dit ook zal gaan gebeuren.
Vieringen
In de jaarkalender staat vermeld dat we de paasviering, samen met de ouders en kinderen, op 29
en 30 maart in de Westerkerk zouden houden. Door het heersende coronavirus
kunnen we dit nu niet op deze wijze doen. Dit vinden we erg jammer, maar het is
helaas niet anders. De leerkrachten zullen de paasviering nu op donderdag 1 april,
onder lestijd, in hun klas houden. We hopen op mooie vieringen, waarbij de
opstanding van de Here Jezus centraal mag staan!
Formatie 2021-2022
Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereiding voor de groepsverdeling voor het nieuwe
schooljaar. Een intensief traject waarbij we binnen CPOV kijken naar de beschikbare leraren, de
verdeling van de beschikbare financiële middelen en overige te maken keuzes. Ook kijken we op
Het Baken naar collega’s die mogelijk met pensioen gaan of andere keuzes maken. Positief is dat
we komend jaar (weer) kunnen starten met 24 groepen. Ook is er ruimte om in januari 2022 te
starten met een instroomgroep. Het houdt in dat we komend schooljaar op ongeveer dezelfde
manier kunnen werken als dit jaar.

Bijbelverhalen
Bijbelverhalen tot de voorjaarsvakantie
Ook in de periode van het thuisonderwijs willen we u graag delen welke verhalen centraal staan.
Mogelijk kunt u thuis op een moment dat het voor u lukt tijd vrij maken om samen met uw zoon of
dochter de verhalen te lezen.
Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets
gevangen, maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling
vol. Een man geneest van zijn huidziekte. Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed
door het dak voor Jezus’ voeten zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar!
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang.
Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag?
Door het te doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die
eropuit gestuurd worden. Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die
man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar
niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert.
‘Spreek Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Week 5: 1 t/m 5 februari 2021
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

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
Onderhoud
In de afgelopen weken zijn op ’t Kofschip nummer 2 alle muren geverfd. De muren zijn bijna
allemaal wit geverfd, één muur per klas is lichtblauw geworden. Ook de hal is geverfd. In de zomer
zullen de kozijnen worden vervangen. Dit zal in de stijl zijn van ons gebouw op De Reede. Onderaan
de nieuwsbrief ziet u foto’s. Later dit jaar komt er op ’t Kofschip nieuw meubilair.
Inmiddels is er gestart met het verven van de kozijnen en deuren op De Reede. Dit betreft het
gedeelte van groep 1-4. Verder wordt er op beide locaties ook herstelwerk verricht aan het plein.
Noodopvang
In de noodopvang komen nu aanzienlijk meer kinderen dan in de vorige periode. Momenteel is het
zo dat de kinderen verdeeld worden in 6 groepen. Hierbij worden de leerlingen begeleid door
leraren, onderwijsassistenten en studenten. Er wordt geen les gegeven, maar wel krijgen de
leerlingen de ruimte om te werken aan het schoolwerk en worden ze hier wel bij geholpen. Wanneer
u vragen heeft dan horen we dat graag.
Rapport en gespreksavonden
De leerlingen ontvangen het rapport op 18 februari. Als we nog gesloten zouden zijn, dan stellen
we een rooster op zodat de kinderen het rapport op kunnen halen.
Planning gesprekken
• Vanaf 25 januari: Adviesgesprekken V.O. met ouders en kinderen van groep 8
• Tien- en vijftienminutengesprekken/driehoeksgesprekken online (gr. 1 t/m 7): eerste twee
weken na de voorjaarsvakantie, 1-12 maart 2021. Hiervoor volgt een planning via Parro.
• De studiemiddag van 11 maart gaat gewoon door.

Kleuterstoeppraat
Deze week zijn wij bij de kinderen langs gegaan voor een gezellig “stoeppraatje” en om een
pakketje af te geven met opdrachten en een pakje stoepkrijt. Wat was
het fijn om alle kinderen weer even echt in de ogen te kunnen kijken, te
kunnen spreken en van u als ouder te horen hoe het thuisonderwijs
verloopt. We zien enorm veel inzet bij de ouders en horen ook dat het
allemaal soms best passen en meten is om het onderwijs vorm te geven.
We willen de ouders en kinderen bedanken voor alle leuke foto’s, filmpjes
en berichten die wij steeds via Parro of de mail en classroom toegestuurd
krijgen.
Bedankt voor al uw inzet! Leerkrachten groep 1 en 2.

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

Luizencontrole
Het blijft belangrijk om uw kind(eren) regelmatig te controleren op luizen en neten. Ook al komt
uw kind in deze periode van thuisonderwijs waarschijnlijk minder in contact met andere kinderen,
een controle elke paar weken is zeker aan te raden!
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en
in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of
grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden en vertel directe contacten dat u
of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van
vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten)
controleren op hoofdluis.
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk
te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt,
kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Link naar een instructiefilmpje: (iets naar beneden scrollen voor het filmpje)
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
Bedankt voor uw medewerking!

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

De agenda
Februari
22-26 februari
1-12 maart 2021

11 maart

Voorjaarsvakantie. School is gesloten
Tien- en vijftienminutengesprekken/driehoeksgesprekken online (gr. 1
t/m 7): eerste twee weken na de voorjaarsvakantie,. Hiervoor volgt een
planning via Parro.
Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.

Op 5 maart 2021 verschijnt het nieuwe Scheepsjournaal

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ik wil u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind dan zo snel mogelijk in te
schrijven. Er zijn momenteel behoorlijk wat aanmeldingen bij de kleuters.
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/nieuwe-ouder.

TOT SLOT
Hoe de komende maand zal verlopen is nu niet te zeggen. Dat het anders is dan anders ervaren
we allemaal. In deze periode is God er ook voor ons, Hij verandert niet en is betrouwbaar.
In Psalm 46 staat onderstaand stuk. Hiermee sluit ik dit Scheepsjournaal af om u te bemoedigen!
Ik wens u een gezonde maand en succes met alles wat erop u afkomt!

Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega’s,
Wilfred Bruil , directeur Het Baken

Hierboven krijgt u een
indruk hoe ’t Kofschip is
geworden

Thuis aan het werk

Ook thuis zijn kinderen
creatief bezig!

