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November 2021
Om te beginnen
In de afgelopen weken is er in de klassen hard gewerkt door de leerlingen. Ook de collega’s zijn dagelijks
bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We zien dat het aantal corona besmettingen wel
toeneemt. Gelukkig vallen de klachten vaak mee en hier zijn we dankbaar voor! Het is een hele uitdaging om
het onderwijs vorm te geven als één of meerdere leerlingen soms 1 of 2 weken thuis moeten blijven. En ook
voor u thuis is dit een hele uitdaging om dit goed te kunnen organiseren. We doen onze uiterste best om
alles zo goed mogelijk te organiseren. Wanneer er vragen zijn kunt u deze altijd stellen aan de leerkracht van
uw zoon of dochter. Er zijn in de afgelopen week 2 groepen in quarantaine geweest, groep 7A en groep 8C.
Voor de klas, de ouders en de leerkracht geen fijne situatie. Ook hiervoor geldt dat de leerkracht er alles aan
doet om het onderwijs zoveel als mogelijk door te kunnen laten gaan. Naast corona is er (gelukkig) gewoon
school. We werken toe naar Sinterklaas en daarna gaan we toewerken naar Kerst. Er wordt gewoon gerekend,
buiten gespeeld en nog veel meer! We zijn dan ook dankbaar voor alles wat nog gewoon mogelijk is.
In de bijbelverhalen gaat het onder andere over Naomi en Ruth. Misschien een voor u wat minder bekend
verhaal. Naomi vertrekt uit het land Moab waar ze woont en gaat terug naar eigen land nadat haar man en
schoonzoons zijn overleden. Haar schoondochter Ruth vertrouwt op haar schoonmoeder Naomi. In de tekst
uit Ruth 1:16 komt dit vertrouwen naar voren. Naomi
vertrouwt op God en Ruth volgt haar zonder meer in de
weg die ze gaat. In de tijd waarin wij leven worden veel
besluiten bediscussieerd en in twijfel getrokken en dan
vind ik dit een mooi voorbeeld waar we door
geïnspireerd kunnen raken. Misschien kunnen we het
voorbeeld van Ruth voor ogen houden.
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Baken-Leerlingen
Geboorteberichten
Xara Jane en Brandon James hebben een broertje gekregen. Hij heet Conner Jack. David en Rose Sangster
hebben zusje gekregen, Julia. Van harte gefeliciteerd en we wensen de ouders alle goeds en Gods zegen toe
bij de opvoeding!
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
Naast een oplopend aantal corona besmettingen hebben we niet veel zieke collega’s. Toch hebben we een
grote uitdaging op Het Baken en in het onderwijs in Nederland. Wanneer er een collega ziek is of in
quarantaine moet is het steeds vaker niet mogelijk om een vervanger te vinden. We doen onze uiterste best
om alles te organiseren maar het is zoals gezegd erg lastig. Soms schuiven we ook met een leerkracht
waardoor een groep een dag vrij is zodat de betreffende leraar dan kan lesgeven in de groep waar op dat
moment geen vervanging voor is.
Juf Rhodé knapt langzaam om. De bedoeling is dat zij in de komende periode af en toe naar school zal
komen.
Juf Ine (groep 5B) heeft een zoon gekregen. Hij is geboren op 6 november. Hij heet
Teus. We wensen haar samen met haar partner Rick alle goeds toe en Gods zegen in
de opvoeding!

Baken-Onderwijs
Goede doelen
Bericht goede doelen commissie
Elk jaar steunen wij, met alle kinderen van het Baken, een aantal goede doelen. Vaak gaat dit gepaard met
een actie die we opzetten om met alle kinderen zoveel mogelijk geld op te halen. Soms ook door het doen
van een gift. Komend voorjaar zal er weer een verkoopactie zijn. Daarover hoort u te zijner tijd meer. Wij zijn
blij te mogen melden dat we deze maand het mooie bedrag van €500,00 over mogen maken naar KiKa
(kinderen kankervrij). KiKa financiert de onderzoeken naar kanker bij
kinderen om zo de genezingskans te verhogen en de behandelmethodes
te verbeteren. Om onderzoeken te financieren is er veel geld
nodig. KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten.
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Binnen onze school is een aantal ouders die, o.a. door het lopen van marathons, geld voor deze stichting
inzamelen. Met deze gift van het Baken kunnen wij deze mensen en hun mooie werk voor de stichting KiKa
ondersteunen! Het genoemde bedrag betalen we uit een klein bedrag dat er nog beschikbaar is vanuit het
verleden als ‘oud’ zendingsgeld.

Bijbelverhalen
Bijbelverhalen
In de bijbelverhalen gaan de verhalen de eerste week nog over Jozef. Het bijzondere plan dat God met zijn
leven had wordt duidelijk en hij mag zijn eigen vader na lange tijd weer ontmoeten!
Hierna gaat het in de verhalen over Naomi en Ruth. Ook hier blijkt dat God een bijzonder plan had voor
Naomi en Ruth.
Na deze verhalen gaan we toeleven naar de geboorte van de Here Jezus, de zoon van God, de Messias die
naar deze wereld toekwam!
Week 47: 22-26 nov. 2021
Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46
Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021
Naomi gaat terug naar Bethlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Naomi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17
Week 49: 6-10 dec. 2021
Het plan van Naomi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Bethlehem, Ruth 4
Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabeth, Lucas 1:39-56
Week 51: 20-24 dec. 2021
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jozef droomt, Mattheüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20
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Gebedsgroep
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 aan De Reede.
Wilt

u

meebidden,

dan

bent

u

van

harte

welkom.

U

kunt

zich

aanmelden

via

oudergebedsgroep.hetbaken@gmail.com

Baken-Organisatie
Kerstvieringen (genoemde tijdstip is onder voorbehoud)
Op

donderdag

23

december

a.s.

hopen

we,

samen

met

de

kinderen,

in

alle

groepen

het kerstfeest te vieren. Dit zal zijn van 17.00 uur tot 18.00 uur. Het is
ook dit jaar helaas niet mogelijk om het geboortefeest van de Here
Jezus fysiek samen met u als ouders te vieren. Dat vinden we jammer,
maar het is niet anders. Mochten de maatregelen van de overheid over
enkele weken weer aangescherpt worden, dan moeten we misschien
ook andere keuzes maken m.b.t. het tijdstip. Dat hoort u ruim van
tevoren van ons. Met elkaar hopen we op gezegende kerstvieringen.

Coronaregels
De regels rondom quarantaine en dergelijke veranderen regelmatig en er is veel over te lezen en te vinden.
Hieronder vindt u de meest recente regels voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar:
•

Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of
hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

•

Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of contact zijn
van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis.

•

Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag
hebben.

•

Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.

•

Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.

•

Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als zij door de
GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de basisschool of de kinderopvang contact
hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of
medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel
klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.

•

Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven
als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
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•

Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen)
➢

Wanneer er sprake is van een corona besmetting in een klas dan vragen we u om uw zoon dochter thuis
te houden, ook bij lichtere klachten. Hoewel de regels voorschrijven dat bij verkoudheidsklachten uw
kind naar school mag willen we u echt vragen om uw kind thuis te houden als er sprake is van een corona
besmetting in de klas en uw kind dan verkoudsheidsklachten heeft.

➢

Wanneer er sprake is van 3 positieve corona testen in een groep dan volgt er (zeer waarschijnlijk) een
quarantaine van minimaal 5 dagen voor de volledige groep. U wordt hier via de mail en parro over
geïnformeerd door de directeur van de school. Houdt u mail/parro ook in de weekenden in de gaten.
Hierna zal er gewerkt worden volgens het protocol thuisonderwijs Het Baken.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage (€25) wordt dit jaar voor het eerst via “Schoolkassa” via Parro geïncasseerd. Als het goed
is, heeft u daarvoor een betaallink ontvangen. Bijna 80% % van de ouders heeft betaald. Hartelijk dank
daarvoor. Wilt u, als u nog niet betaald heeft, dit alsnog doen door op de link in Parro te klikken? U wordt
dan doorgelinkt naar uw eigen bankomgeving. Kiest u voor “Ouderbijdrage 2021-2022”. Zoals u weet betalen
we van de opbrengst onder andere die zaken die niet vanuit de overheid bekostigd worden. Denk
bijvoorbeeld aan de cadeautjes voor het komende Sinterklaasfeest! Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

Oudercontacten
Met het oplopende aantal corona besmettingen scherpen we voorlopig ook de regels aan rondom de fysieke
contacten met u als ouders. De oudergesprekken in de week van 22 november zullen plaatsvinden via
google meet. Via de leerkracht ontvangt u hier informatie over. Verder wil ik aan u vragen om alleen fysiek
in de school te komen in de komende periode als dit echt strikt noodzakelijk is. Wanneer u de leerkracht wil
spreken kunt u bellen om een (digitale) afspraak in te plannen.
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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
Hoe vind jij iemand?
In deze weken is groep 8A voor de Kanjertraining bezig met het pettenkwadrant. We hadden allemaal een
blaadje en alle petten lagen er. Er waren wat klasgenoten die aan de beurt waren. We hadden onze blaadjes
neergelegd van hoe wij iemand vinden. Er waren verschillende kinderen aan de beurt. We deden het in de
gymzaal van groep 1 en 2. Daar is een grote cirkel waar we met z'n allen zaten. Onze meester ging ook. Hij
was erg blij van wat er allemaal lag. Hij had ook wel geraden wat er lag.
Vol vertrouwen.
Er waren wat dingen uitgesproken over wat er allemaal gebeurd is. Daarna hebben we met elkaar
vertrouwensoefeningen gedaan. Eerst gingen een paar klasgenoten blindemannetje spelen: iemand ging
lopen en de ander sturen die niets kon zien. Je mocht kiezen of je iemand vasthield of aanwijzingen ging
geven. Iedereen koos voor aanwijzingen geven. Het idee was dat je iemand naar de deur leidt met
aanwijzingen geven zoals: een beetje naar links, een beetje naar rechts of rechtdoor. Maar dat was niet het
enige wat we hebben gedaan. Een spel met wegduwen en aanpakken. Iemand staat in het midden met de
ogen dicht en er staat een groepje kinderen in een cirkel omheen. Degene die in het midden staat loopt een
kant op; degene waar de loper naartoe gaat zegt stop, draait de loper om en geeft een zacht duwtje richting
de volgende. Hier in de groep willen wij allemaal te vertrouwen zijn.
In de lucht
Daarna hebben wij een opdracht gedaan om elkaar op te tillen. We begonnen met de meester op te tillen;
bijna de hele klas deed mee! De meester vond het leuk dat wij dat deden en
hij heeft ook verteld dat hij dat tot nu toe ook in elke klas heeft gedaan waar
hij les gaf.
Daarna verdeelden we de groep in tweeën: in groepen van jongens en meisjes.
Er waren ook kinderen die niet opgetild willen worden dus die hielpen met
optillen . Bij de jongens was bijna iedereen opgetild. Bij de meisjes waren er
meer die niet wilden. Maar toch zijn de meisjes die geweest zijn erg dapper.
Gelukkig vertrouwen we elkaar nu, want voor ons laatste jaar op de
basisschool is dat heel belangrijk en vertrouwen maakt het ook leuker om in
groep 8 nog samen te zijn!
Door Mikayla, Fenna en Jasmijn (groep 8A)
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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

Bereikbaarheid school
U kunt ons bereiken via de bekende telefoonnummers of via onderstaande mailadressen.
0318-510935 of 0318-515613
Algemeen:

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

Directeur:

wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl

Ib-er onderbouw:

hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl

Ib-bovenbouw:

renée.stapper@bakenveenendaal.nl

Administratie:

karin.cook@bakenveenendaal.nl

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

De agenda
November
22

(hele week facultatieve oudergesprekken, hiervoor heeft u zich
kunnen opgeven)

December
3

Sinterklaasviering

14

Ochtend wenmoment groep 1D (instroomgroep)

16

Ochtend wenmoment groep 1D (instroomgroep)

23

Kerstviering 17.00 uur- 18.00 uur (alle groepen in school zonder ouders)

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl)
Op 17 december 2021 verschijnt het nieuwe Scheepsjournaal.
Wanneer u leraren kent of zelf geïnteresseerd bent om te komen lesgeven dan kunt u altijd vrijblijvend
contact opnemen. Momenteel zieken we nog een leraar voor groep 2 (vanaf medio februari 2022)
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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 dit schooljaar vol zit. Heeft u vragen, bel dan even naar school om de opties te
bespreken. In januari 2022 zal de instroomgroep starten. Een goede richtlijn is
om de aanmelding rond te hebben rond de 3e 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
Ik wens u allemaal goede weken toe!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Het Baken,
Wilfred Bruil
directeur Het Baken
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