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Om te beginnen 

Het zijn intensieve weken geweest voor u als ouders, voor onze leerlingen en voor de collega’s. Voor de 

kerstvakantie waren er vooral op De Reede groepen in quarantaine. Na de kerst gebeurde dit juist vooral 

op ’t Kofschip. Hiernaast waren er ook veel leerlingen in quarantaine. Met de aangepaste regels zullen er 

naar verwachting minder quarantaines volgen voor de leerlingen, maar nog steeds hebben we te maken 

met corona besmettingen en helaas zal dit voorlopig nog gevolgen hebben.  

 

De eerste schoolweken zitten er intussen op en we hopen dat de komende weken meer rust zullen geven. 

Wat 2022 ons brengt weten we niet. Als Baken zijn we een school waar iedereen welkom is. Hierbij is het 

belangrijk dat we elkaar de ruimte geven om te zijn wie je bent. Onze christelijke identiteit is leidend voor 

onze normen en waarden. We praten in de klas over de Bijbelverhalen en over wat de verhalen ons nu nog 

leren en te zeggen hebben. Ook in ons team en ook met nieuwe 

ouders komt onze identiteit uitgebreid aan de orde. In Psalm 119 

staat een (waarschijnlijk) bekende tekst. Uw woord is een lamp 

voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit wens ik u en ons 

toe, dat Gods woord een inspiratiebron en licht mag zijn in uw en 

ons leven dit jaar!  

    

Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

Meester Maarten uit groep 7C heeft samen met zijn vrouw een dochter gekregen. Ze heet Lois en het gaat 

goed met haar! Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd en we wensen hen Gods zegen toe!  

 

Januari 2022

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 

Tot slot 

 

 

 

 

Om te beginnen 

Baken leerlingen  

Baken Team 

Baken onderwijs 
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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 soms een ‘gewoon’ zieke collega was er de afgelopen periode veel sprake van corona en/of 

quarantaine in het team. Gelukkig is er niemand heel ernstig ziek geweest. We zijn hier dankbaar voor. Het is 

bijna onmogelijk om alle collega’s die door quarantaine of corona of ziekte afwezig zijn te kunnen vervangen. 

Soms lukt het wel om vervanging te vinden, maar helaas is het zo dat er regelmatig een groep een dag thuis 

moet blijven. Gelukkig vallen diverse collega’s vaak een keer een dag extra in, waardoor we nog veel kunnen 

oplossen.  

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

De Bijbelverhalen gaan de komende weken over de tijd dat de Here Jezus op aarde was. De mensen waren 

in die tijd getuige van bijzondere wonderen. Jezus genas mensen, vertelde gelijkenissen en leerde lessen aan 

de mensen die ook vandaag de dag nog actueel zijn voor ons.  Hieronder ziet u het bijbelrooster zodat u 

ook thuis de verhalen kunt lezen en weet waar er in de klas over wordt gesproken! Mooi om dit ook thuis te 

kunnen bespreken met uw zoon of dochter.  

Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022 

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12 

Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19 

Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30 

Week 6: 7-11 feb. 2022 

De zaaier, Marcus 4:1-20 

Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25 

Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34 

Week 7: 14-18 feb. 2022 

De man die niet fris was, Marcus 5:1-20 

Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34 

Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:35-43 

Week 8/9: 21 feb. – 4 mrt. 2022 

Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13 

De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29 

Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44  
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Kerstcadeau  

Al jaren krijgen onze leerlingen een kerstcadeau. Eerder was het zo dat dit 1 of 2 standaardboeken waren en 

de kinderen niet konden kiezen, maar we merkten dat dit niet voor alle kinderen leuk was. We hebben 

daarom in de laatste jaren (in de bovenbouw) onze leerlingen laten kiezen uit een behoorlijke lijst met 

boeken. Nu blijkt dat niet alle boeken qua taalgebruik passend zijn bij wat we als Baken willen uitdragen. 

Sommige boeken zijn populair, maar niet passend bij de identiteit van onze school. We gaan in de komende 

periode als team kijken hoe we een beter passend cadeau kunnen aanbieden aan onze leerlingen wat aansluit 

bij onze identiteit. Wanneer u nu een boek heeft ontvangen dat qua identiteit niet passend was, dan kunt u 

dit aangeven en dan zullen we zorgen dat er een ander boek wordt gegeven! Mail dan naar 

het.baken2@cpov.nl  

 

Baken-Organisatie 

Vervolg corona en gevolgen quarantaine  

T.o.v. de eerder gestuurde brief van 26 januari jl. zijn er geen aanvullingen. Er zijn wel enkele 

aandachtspunten. We nemen in deze periode de Cito-toetsen af. Het is mogelijk dat de resultaten anders 

zijn dan u of wij hadden gedacht. We hebben de ruimte om tijdens de oudergesprekken hierover in gesprek 

te gaan. De gevolgen van quarantaines op lange termijn zijn nu niet in te schatten en we doen wat in onze 

mogelijkheden ligt om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Verder is het zo dat online onderwijs nog 

steeds een reële optie is als een leraar, die het coronavirus heeft, uitvalt en er géén invaller te vinden is. Dan 

moet hij/zij milde klachten hebben. Er is ook een mogelijkheid dat als een leraar ziek is er geen online 

onderwijs kan worden aangeboden, omdat de leraar hiertoe niet in staat is en niemand het over kan nemen. 

           

Wanneer uw kind thuis is wegens een quarantaine en niet ziek is, dan is het de bedoeling dat uw kind ook 

inlogt tijdens de instructiemomenten. Wanneer dit niet lukt graag een mail naar de leraar. Als een leerling in 

quarantaine moet dan is het belangrijk om zelf contact met de leraar op te nemen. Er wordt zo snel mogelijk 

thuiswerk aan uw kind meegegeven. Dit werk is gericht op de basisvakken (rekenen, taal en spelling). Tijdens 

de les kijkt de leerling dus verplicht mee tijdens de 

instructiemomenten. De overige momenten werkt een kind 

zelfstandig thuis aan opdrachten. Er is dus niet de hele dag online 

onderwijs als een leerling in quarantaine zit. Daar waar mogelijk zal 

de leraar vanuit de klas met het kind contact opnemen, in de 

praktijk is dit soms erg lastig. Ook hiervoor geldt, we doen alles 

wat in onze mogelijkheden ligt dit elke keer zo goed mogelijk in te 

vullen! 

         Doe de check 

Wanneer u vragen heeft dan graag, ruim voordat de lessen beginnen, bellen naar de leerkracht. U kunt 

natuurlijk ook na 14.30 uur contact opnemen.  Dit kan elke dag tot ongeveer 17.00 uur. Lukt contact niet dan 

bellen we u terug! 
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We merken ook dat het digitale tijdperk ervoor zorgt dat we makkelijk even een parro sturen of mailen. Het 

dringende verzoek is om inhoudelijke punten (voorlopig nog) telefonisch of via een google meet te 

bespreken.  

 

Als u vragen heeft aan de leerkracht dan bij voorkeur overdag contact opnemen. In het weekend of ‘s avonds 

kunt u uiteraard een bericht sturen maar het is niet standaard zo dat een leraar dan altijd zal reageren.  Ik wil 

u vragen om hier rekening mee te houden.  

 

Privacy instellingen  

In Parro kunt u de privacy instellingen aanpassen als u dit zou willen doen. 

 

Nieuwe kozijnen en schilderwerk op ’t Kofschip en De Reede 

Op ’t Kofschip wordt in de week voor de voorjaarsvakantie begonnen met het vervangen van de kozijnen. 

De verwachting is dat dit rond 5 maart wordt afgerond. Hierna worden op ’t Kofschip de kozijnen en de 

deuren van alle lokalen geschilderd. Ook op De Reede wordt in de komende periode een deel van de kozijnen 

en deuren geschilderd, dit start vanaf 31 januari. 

 

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  

Kanjerles in groep 2A. 

 

De kinderen van groep 2A genieten altijd van een kanjerles. De verhaaltjes die we lezen en vertellen gaan 

over Max die een dorpje vindt waar veel verschillende dieren wonen: de kanjertijgers met een witte pet, de 

bange konijntjes met een gele pet, de pestvogels met de zwarte pet en de aapjes met een rode pet. Max 

probeert om, samen met de dieren, het dorp weer gezellig te krijgen zodat alle dieren er, als kanjertijgers, 

met plezier kunnen wonen. De spelletjes en oefeningen die we hierbij doen zorgen voor veel mooie 

momenten. Zo hebben we vorige week geoefend in het geven van complimenten aan elkaar. Eerst kwamen 

er vooral complimenten over de kleding, schoenen en haren van de kinderen. Maar na even praten werden 

er ook andere, meer persoonlijke dingen genoemd zoals: je bent lief, je kan goed tekenen of je kan goed 

helpen. Ook hebben we geleerd dat je "dank je wel" mag zeggen als je een compliment krijgt. 
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We sloten de les af met een vertrouwensoefening. De kinderen 

kropen op handen en knieën als een slang achter elkaar. Ze 

moesten elkaars enkels goed vasthouden want de 'ketting' mocht 

niet breken. Op deze manier laten de kinderen zien dat ze 

rekening houden met elkaar en te vertrouwen zijn door goed op 

te letten dat er pas gekropen wordt wanneer alle kinderen er klaar 

voor zijn en dat er niet te snel gekropen wordt. Dit ging erg goed, 

zoals te zien is op de foto. Erg mooi om te zien dat de kinderen 

echte kanjertijgers willen zijn! 

 

Kanjerregels op Het Baken:  

 

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   

Februari: 

1  Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag 

10   Schoolbezoek Johan van Leeuwen (bestuurder CPOV)  

11   Rapport I gaat mee met de leerlingen . 

 

15, 17, 21 en 24 februari zijn er oudergesprekken, zie de bijlage 
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Het volgende Scheepsjournaal wordt op 25-02-2022 verstuurd 

 

• Eindtoets groep 8 is verschoven, de datum is nu 21 april 2022 (was 20 april). 

 

Jaarkalender – Het Baken (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 behoorlijk wat aanmeldingen bij de kleuters. Heeft u vragen, bel dan even naar school 

om de opties te bespreken. 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 
We hopen en bidden dat het de komende weken en maanden rustiger zal worden rondom alle corona 

perikelen en dat we langzaam aan terug kunnen naar het oude ‘normaal’.  

 

Ik wens u veel gezondheid toe en als u vragen heeft bel gerust naar school!  

 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken  
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