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’t Scheepsjournaal september 2021
Om te beginnen
De 3e schoolweek zit er alweer op. De tijd vliegt zeggen we dan en dit ervaren we waarschijnlijk
allemaal. Groep 8 is vorige week op kamp geweest en dit is goed en gezellig verlopen. Ook was het
prachtig weer! In en rondom school merken we rust. De meeste kinderen en leraren zijn weer goed
gestart. Soms is het ook weer even wennen aan het schoolse leven. We zijn in elk geval dankbaar
dat we iedereen weer veilig op school hebben mogen ontmoeten.
Corona is nog niet weg, maar voor een groot deel kunnen we u weer ontmoeten in onze school.
Klassen hoeven ook niet meer in zijn geheel in quarantaine als er sprake is van een besmetting. Dit
behoort helaas nog wel tot de mogelijkheden en hangt vooral samen met het aantal kinderen dat in
het geval van een corona besmetting een nauw contact is geweest van de betreffende leerling. Er is
soms maatschappelijk een discussie over het overheidsbeleid. Als Baken vinden we het niet onze
taak ons hierin te mengen. Wel zullen we zeker in de klas het gesprek aangaan. Uitgangspunt is wel
dat we naar elkaar luisteren en hierin elkaar de ruimte geven voor de eigen mening. Hierbij is onze
visie leidend.
Wij geloven dat ieder mens uniek is en geliefd door God. Wij zien de mens als sociaal, nieuwsgierig
en daarmee gericht op ontwikkeling van zichzelf, de ander en zijn omgeving. Hierbij heeft ieder mens
de ruimte nodig om zich autonoom en kritisch denkend te ontwikkelen.
3 kernwaarden staan op Het Baken centraal:
Vertrouwen, ontwikkeling en samen gerichtheid. Hoe we dit concreet in de praktijk een plek
willen geven kunt u lezen op onze website:
https://www.bakenveenendaal.nl/dit-is-het-baken/ (u moet dan wel iets naar beneden scrollen).
In alle klassen zijn we gestart met de, zoals wij dat noemen, startweken van de kanjertraining.
We willen een school zijn waar iedereen zich veilig en vertrouwd
kan voelen. Hier werken we elke dag hard aan, de Kanjertraining
helpt ons hierbij. Verderop leest u hier meer over. Ook in dit
schooljaar zullen we in de klassen weer de Bijbelverhalen vertellen.
Ook zingen en bidden we met elkaar. De verhalen uit de bijbel zijn
prachtig om te vertellen, te lezen en samen te onderzoeken en te
bespreken wat God ons hier mee wil leren. In de bijbel staan zoveel
verhalen van mensen die van alles meemaken in het leven. Mensen
die bijzondere wonderen meemaken maar ook mensen die fouten
maken. In alle omstandigheden weten we dat we er niet alleen voor
staan. God is er voor elk kind en voor elk mens in elke
omstandigheid. Dat was vroeger zo, maar dat is ook nu nog zo.
Geen garantie dat het altijd makkelijk zal zijn maar het is een mooie
belofte dat God ons rust en kracht wil geven!
In Jesaja 41 staat een bemoedigende tekst die ik ook aan u wil
meegeven voor dit schooljaar.

BAKEN-LEERLINGEN
Geboorteberichten
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 Rhodé (intern begeleider bovenbouw) kan wegens ziekte voorlopig niet komen werken. Juf
Suzanne verving haar al i.v.m. haar zwangerschaps-en bevallingsverlof. Dit kan zij tot en met de
herfstvakantie invullen. Hierna zorgen we voor een vervanger. Hoe dit precies ingevuld wordt hoort u
nog. Tot de herfst kunt u in elk geval Suzanne nog gewoon bereiken.
Verder zijn we dankbaar dat iedereen gezond aan de slag is gegaan!
Verder is het leuk om te vermelden dat juf Marike en juf Gerardine 25 jaar
werkzaam zijn in het onderwijs en meester Willem 40 jaar! We hopen dat ze nog vele jaren bij ons
blijven werken! Van harte gefeliciteerd!

BAKEN-ONDERWIJS
Typecursus groep 6
In dit schooljaar gaan we in groep 6 onder schooltijd een typecursus geven. De organisatie ‘Typetuin’
zal dit gaan verzorgen. We gaan dit doen om onze leerlingen al vroeg
typevaardig te laten worden. Vanaf 5 oktober zal er 2 x 45 minuten les
gegeven worden, telkens aan een halve groep kinderen. De lessen worden 8x
gegeven in 13 weken tijd. We verwachten ook dat onze leerlingen thuis hiermee
gaan oefenen.Volgende week ontvangen de desbetreffende ouders hierover een informatiebrief.

Contactpersoon
We willen graag dat de school een veilige omgeving is voor iedereen; de kinderen, de ouders en alle
medewerkers. Al deze mensen hebben (intensief) contact, waarbij er soms meningsverschillen kunnen
ontstaan. We vinden het erg belangrijk dat dit goed uitgesproken wordt met de betrokken personen,
maar dit lukt helaas niet altijd. Soms zijn er situaties waarbij het goed is om met iemand te praten
die 'erbuiten' staat.
Op elke school is er een contactpersoon aangesteld, die u kan
helpen. Hij/zij wijst u de weg naar de externe
vertrouwenspersoon, directie, bestuur of de klachtencommissie of helpt u als u een klacht wilt
indienen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een klachtenroute. Op Het Baken zijn wij, Gerardine
Borren (locatie De Reede) en Linda Verwoert (locatie 't Kofschip) de contactpersonen.
Wij zullen rondom de herfstvakantie ook de klassen rondgaan, van groep 4 tot en met groep 8 om
aan de kinderen te vertellen dat ze bij zorgen (om zichzelf of een ander) altijd eerst naar hun ouders
gaan, dan naar hun leerkracht, maar als dat allebei niet kan, dat ze dan bij ons terecht kunnen. We
zullen altijd actie ondernemen (in de vorm van bijvoorbeeld advies geven en/of doorverwijzen naar
leerkracht of ouders), wij hebben geen geheimhoudingsplicht, maar wel een meldplicht.
We hopen dat iedereen zich veilig voelt op Het Baken!
Hartelijke groet, Gerardine Borren en Linda Verwoert
gerardine.borren@bakenveenendaal.nl
linda.verwoert@bakenveenendaal.nl

Bijbelverhalen
In de afgelopen weken ging het tijdens de bijbelverhalen over Isaak en Isaak. Jakob wilde koste wat
kost de zegen van zijn vader Jakob ontvangen. Hierbij ging hij best wel ver om dit te bereiken. Dit
was niet zonder gevolgen. In de komende weken gaan we hiermee verder en zien we dat er ook weer
vergeving mogelijk is en dat beide broers het weer goed kunnen maken met elkaar!

Bijbelverhalen
Week 38: 20-24 sept. 2021
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
Week 39: 27 sept. - 1 okt. 2021
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 40: 4-8 okt. 2021
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

Gebedsgroep
Vorig schooljaar kon oudergebedsgroep in verband met de corona maatregelen niet op school
samenkomen. Met ingang van oktober wordt een nieuwe start gemaakt. Eens per maand komt de
oudergebedsgroep samen om te bidden voor de school, de kinderen en alle leerkrachten en
medewerkers. Vooralsnog is de gebedsgroep opgedeeld en zal deels op een woensdag en deels op
een
vrijdag
samenkomen
in
de
lerarenkamer
op
de
locatie
De
Reede.
Wilt u meebidden dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via
oudergebedsgroep.hetbaken@gmail.com

BAKEN-ORGANISATIE
Privacy instellingen
In Parro kunt u de privacy instellingen aanpassen maar ook absentiemeldingen doen sinds dit
schooljaar.

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

Kanjertraining
Kanjerlessen Start Schooljaar in groep 6B. In onze groep bespreken we in
de eerste schoolweken tijdens de kanjerlessen eenvoudige, heldere regels,
die kinderen helpen en houvast bieden. We geven handvatten in sociale
omgangssituaties. Bij de Kanjertraining horen de vijf basisafspraken:
Als groep hebben we daarnaast samen nog een top 10 samengesteld van
gewenste regels die gelden voor het hele jaar en voor iedereen. We gaan
uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht.
Leerlingen leren positief over zichzelf en de ander denken. Deze afspraken
hangen we op in de klas samen met onze zelfgemaakte Toffe Peertjes
poster. Zo weten we altijd dat we allemaal Kanjers zijn die er met elkaar
een Tof jaar van maken.
Groetjes van de Kanjers van 6B, juf Christine & juf Annelies
De Kanjertraining petten leren je verschillende gewoontes aan. Er zijn vier petten: een gele pet, een
rode pet, zwarte pet en een witte pet. De gele
pet betekent bang, zielig en verdrietig doen; de
rode pet betekent uitdagen, veel grappen maken
en meedoen met de zwarte pet; de zwarte pet
betekent pesten, stoer doen en brutaal zijn; de
witte pet betekent lief, behulpzaam, aardig en
vriendelijk zijn. We zijn heel blij dat we dit vak op
school hebben.

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.
Website: www.bakenveenendaal.nl

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 januari 2022 zal er een instroomgroep
starten.
Wanneer u leraren kent of zelf geïnteresseerd bent om te komen lesgeven dan kunt
u altijd vrijblijvend contact opnemen.

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.

De agenda
September
20 Lampegiet, deze week starten de oudervertelmomenten.
Oktober
4 MR-vergadering
5 Dag van de leraar
6 Start Kinderboekenweek
11 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij. Studiemiddag voor het team.
Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl)
Op 15 oktober 2021 verschijnt het nieuwe Scheepsjournaal.

TOT SLOT
Ik wens u allemaal goede weken toe!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Het Baken,
Wilfred Bruil
directeur Het Baken

