
                                  

 

 

Om te beginnen  

Nog 2 weken en dan is het alweer meivakantie. De tijd vliegt voorbij en we zijn intussen al volop bezig 

met de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar. Zo zijn we bezig met wie in welke groep gaat 

lesgeven, de jaarkalender wordt ingevuld en alle andere zaken worden georganiseerd. Lastig is en blijft 

dat het onzeker is wat er allemaal op korte termijn mogelijk is. Een aantal zaken gaat zeker niet door 

zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse en het schoolvoetbaltoernooi. Het is nu nog onbekend op welke 

manier we het afscheid van groep 8 vorm kunnen geven.   

 

In de afgelopen periode hebben we een 4-tal groepen gehad die in quarantaine zijn geweest. We zijn 

dankbaar dat er, voor zover bekend, niemand ernstig ziek is geweest!  

 

We hopen dat we u komend schooljaar weer vaker in onze school mogen verwelkomen en elkaar ook 

weer fysiek kunnen ontmoeten.  

 

In deze nieuwsbrief krijgt u nieuws vanuit het team, informatie met betrekking tot de opbrengsten (cito 

en sociale veiligheid), de schoolfotograaf, de ouderbijdrage, een update over onze schooldoelen en vindt 

u praktische informatie.  

 

In de Bijbelverhalen gaat het de komende periode over verschillende gebeurtenissen. We lezen verhalen 

uit Ezra en Nehemia. Maar ook gaan de verhalen over de Hemelvaart van Jezus en de Heilige Geest die 

komt nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Na de Hemelvaart komt de Heilige Geest naar de aarde.  Je 

kunt de Heilige Geest niet zien, maar vooral ervaren. Vaak wordt de 

Geest afgebeeld als een duif, als een vuur of een wind. De Heilige 

Geest wil u en mij helpen om dichtbij God te leven en ons te helpen 

bij de keuzes die we maken als mensen. Hij wil een helper zijn voor 

alle mensen!  

 

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze 

bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige 

Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. 

Handelingen 4:31 

 

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 Kim en juf Ineke werken hard aan hun herstel en dat gaat behoorlijk goed. Juf Kim begeleidt 

momenteel kinderen vooral vanuit huis. Juf Ineke is steeds meer aanwezig binnen school en 

begeleidt met name leerlingen uit groep 4.  

 

Na dit schooljaar zal juf Jeannette van Rossum ons gaan verlaten, omdat zij met pensioen gaat. Zij 

wordt vervangen door juf Caroline van der Steen. Zij werkt momenteel in Zetten en zal ons team 

 
  

    ’t Scheepsjournaal april 2021 

 

 

’t Kofschip 2 en 6   l   het.baken1@cpov.nl   l   De Reede 71   l   het.baken2@cpov.nl   l   www.bakenveenendaal.nl 

 

https://dailyverses.net/nl/handelingen/4/31
mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:of%20het.baken2@cpov.nl
mailto:of%20het.baken2@cpov.nl
mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:het.baken2@cpov.nl
http://www.bakenveenendaal.nl/


                                  

 

komen versterken. Later zal zij zich aan u voorstellen. We zijn blij dat we een vervangster hebben 

voor juf Jeannette! 

 

BAKEN-ONDERWIJS 

Opbrengsten Het Baken (CITO en sociaal emotioneel) 

Eerder ontving u het eerste rapport van uw zoon of dochter. Hiernaast heeft u eind maart ook de 

cito-uitslagen ontvangen van hem of haar. Binnen school bekijken en analyseren we altijd de 

uitslagen. De leerkracht bekijkt dit per kind en analyseert ook de uitslagen per groep. Ook kijken 

we naar de opbrengsten van de hele school en brengen we in kaart wat er goed gaat en wat er 

mogelijk kan worden verbeterd. Het laatste jaar is een bijzonder jaar geweest met 2 periodes van 

een Lock down en thuisonderwijs. Het is lastig om exact hier de effecten van in kaart te brengen, 

maar we durven voorzichtig te stellen dat, over het algemeen, de resultaten gemiddeld op niveau 

zijn gebleven. Waar dit nodig is, zullen we kinderen extra ondersteuning aanbieden.  

 

Sociale veiligheid 

Het Baken wil een school zijn waar elk kind en elke volwassene zich veilig en vertrouwd voelt. We 

kunnen niet alles voorkomen, maar we willen dit zo goed mogelijk vormgeven. Zoals bekend 

werken we met de Kanjertraining. Hierbij horen o.a. diverse vragenlijsten die we 2 keer per jaar 

afnemen in de groepen 5 tot en met 8. Ook de leerkracht vult een vragenlijst in, zodat we met 

elkaar de sociale veiligheid binnen de groep goed in kaart krijgen.  

 

 

Veiligheidsbeleving van onze leerlingen  

Ook de kinderen geven een score van 1 tot 4 aan in de tevredenheidspeiling die onder hen is 

gehouden, de 1,17 is in dit geval overigens positief).  

In alle groepen geven leerlingen zelf aan dat het welbevinden (3,71) positief is. Hetzelfde geldt 

voor de veiligheidsbeleving (3,70). Ook is er nagenoeg geen sprake van agressie (1,17) en 

treedt de leerkracht op (3,81) als dat nodig is. Het wil niet zeggen dat elk leerling zich altijd veilig 

zal voelen. Op individueel niveau bekijkt de leraar dit en daar waar nodig zetten we ook acties uit. 

De focus zal vooral liggen op enkele individuele leerlingen die zich toch niet prettig voelen. Wanneer 

dit het geval is dan wordt u geïnformeerd. Ook houden we groepen in de gaten t.o.v. andere jaren 

en hoe zich dit ontwikkelt.  

 

Er wordt voor elke groep een klassenzorgscore gehanteerd. 

Wanneer dit boven de 25% is, dan is er actie nodig. Al onze 

groepen scoren hier (ruim) onder. De vragenlijsten worden ook 

met de inspectie gedeeld.  

 

Wat ons is opgevallen met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling? 

• Schoolbreed zien we dat spelling en technisch lezen (tempolezen/woordlezen) qua leergroei 

minder vooruit zijn gegaan dan we zouden hebben verwacht.  

• De vaardigheidsgroei bij begrijpend lezen is minder vooruit gegaan dan we hadden verwacht. 

• Voor de groepen 3 geldt dat er veel aandacht moet blijven voor het lezen de komende 

periode.  

• Er aandacht moet blijven voor de leersterke leerlingen. Hier zetten we schoolbreed ook op 

in.  

• Rekenen is voor sommige leerlingen pittig. Dit heeft te maken met de invoer van onze nieuwe 

rekenmethode en dit hadden we ook verwacht.  

 

Extra ondersteuning tot de zomer  

Tot de zomer is er ruimte om extra te ondersteunen in verschillende groepen: 

• Juf Inge zal op de woensdag extra ondersteunen in de kleutergroepen. 



                                  

 

• Juf Nel op de dinsdagmorgen in de groepen 3. 

• Juf Ineke in de groepen 4. 

• Juf Romy Bastidas zal 2 dagen in de week op school komen (maandag en dinsdag) en vooral 

ondersteunen in de groepen 5 en 6. 

• Meester Elco zal op de woensdagen extra (om de week) in de groepen 7 ingezet worden. 

De exacte inzet wordt door de intern begeleiders, in samenspraak met de leraar, bepaald. In 

principe zult u hier weinig van horen, tenzij er specifiek dingen zijn die voor uw kind van belang 

zijn. 

Extra gelden ter ondersteuning vanuit de overheid voor de komende 2 jaar 

Wellicht heeft u ook in de media gehoord dat er extra gelden beschikbaar worden gesteld om in de 

komende 2 jaar ook extra leerlingen (en scholen) te kunnen ondersteunen. 

 

Hiervoor moeten er plannen worden opgesteld. Dit stemmen we af met het team en de MR van 

onze school. Het gaat om een behoorlijke impuls die er gegeven kan worden aan het onderwijs. 

Hoewel het fijn is dat er extra gelden komen zijn er ook zorgen over hoe we dit kunnen inzetten. 

Het zijn  tijdelijke gelden, dat wil zeggen dat we dit niet structureel in kunnen zetten. Verder moet 

er ook genoeg personeel beschikbaar zijn. Binnen CPOV werken we aan een plan om dit goed vorm 

te kunnen geven. We houden u op de hoogte! 

 

Update doelen en vooruitblik nieuwe jaar  

Jaarlijks stellen we schooldoelen vast. In deze periode zijn we aan het vooruitkijken naar het 

nieuwe schooljaar. Wat willen we bereiken en wat is 

reëel en haalbaar. Hierbij kijken we ook terug naar 

onze gestelde doelen. Ondanks een raar jaar, waarin 

alles anders is verlopen dan we hadden gedacht, zien 

we dat we aan al onze doelen hebben kunnen werken.  

 

➢ Oriëntatie thematisch onderwijs. Hierin zijn stappen gezet. Momenteel werken we op proef 

met de methode “Blink”. Komend schooljaar willen we definitieve keuzes gaan maken.  

➢ Invoeren Engelse methode Join In. Dit is gebeurd maar hierbij merken we wel dat de 

lockdown zijn invloed heeft gehad en denken we na over hoe we dit verder vorm kunnen 

geven. 

➢ Onderwijs aan meer (hoog) begaafde kinderen. Hier is volop aandacht voor. Dit onderwerp 

blijft onze aandacht houden en we blijven ons als team ontwikkelen.  

➢ ICT. Dit is een belangrijk thema. In de wereld van nu is er veel digitaal en ook niet meer 

weg te denken. We hebben een digitale leerlijn opgesteld en in alle groepen wordt er deels 

digitaal gewerkt. Wordt ook komend schooljaar vervolgd.  

➢ Actief deelnemen van onze leerlingen. We hebben diverse studiemomenten hierover gehad 

en afspraken gemaakt over hoe dit eruit kan zien in de praktijk.  

Ook inspireren we elkaar rondom dit thema.  

➢ Invoering rekenmethode Pluspunt 

Volop in ontwikkeling. Er zijn 3 rekenspecialisten in ons team en we worden extern 

geschoold om de methode goed in te kunnen voeren. Hieronder een extra toelichting m.b.t. 

onze ervaringen in dit schooljaar. 

 

Zoals we al in een eerder Scheepsjournaal meldden, zijn wij dit jaar in de groepen 3 t/m 7 gestart 

met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. De eerste ervaringen zijn goed. Pluspunt vraagt van 

leerlingen een actieve denkstand. Ze worden continu uitgedaagd om te redeneren over  

rekensituaties, zowel op wisbordjes als mondeling. De leerkracht observeert en past de instructie 

aan op wat hij/zij ziet. Er wordt ook van ze gevraagd om na te denken over de vraag: kan het 

kloppen wat ik net heb uitgerekend? Is het in lijn met wat ik had verwacht? En zo niet, bij welke 

tussenstap is het mis gegaan? Er wordt ook veel tijd besteed aan het aanleren van de zogenaamde 



                                  

 

basisvaardigheden waarbij het van belang is dat de kinderen pas op snelheid gaan oefenen als ze 

de sommen goed kunnen uitrekenen zonder daarbij hun vingers of andere omwegen te gebruiken. 

De ervaring leert dat het inspirerend en tegelijkertijd best spannend is om met een nieuwe methode 

te starten. Wij zijn in ieder geval blij met de keus die we voor Pluspunt hebben gemaakt.  

 

De schooldoelen voor het schooljaar 2021-2022 hoort u later van ons.  

 

Themaweek ’ik-jij-wij’, seksuele vorming & diversiteit  

Van 25 en 28 mei 2021 zal in iedere groep aandacht worden besteed aan het thema ‘seksuele 

vorming en diversiteit’. Dit is redelijk nieuw op Het Baken! Wij zullen gebruik maken van de 

methode ‘Kriebels in je buik’ van Rutgers. Deze digitale methode geeft ons voldoende 

mogelijkheden om eigentijdse lessen te geven passend bij onze christelijke identiteit. Niet alle 

lessen komen tijdens de themaweek aan bod. In iedere jaargroep zullen deze week lessen gegeven 

worden over lichamelijke ontwikkeling & zelfbeeld, voortplanting 

& gezinsvorming en seksuele weerbaarheid. Gedurende de rest 

van het schooljaar kunnen andere onderwerpen en lessen 

behandeld worden. Vaak zal dit gecombineerd worden met 

Kanjerlessen of lessen over het menselijk lichaam. Gesprekken 

over seksualiteit en diversiteit zijn altijd goed, bijzonder 

waarde(n)vol en vaak ook leuk. De kans is groot dat u thuis 

flarden van de lessen terug kunt horen. Wij willen u betrekken 

bij deze lessen en daarom zal na iedere gegeven les de 

betreffende leerkracht u een kort bericht sturen. Heel beknopt 

wordt daarin beschreven welk onderwerp aan bod gekomen is 

en hoe de les verliep. Samen kunnen wij de kinderen helpen om 

zelfbewust, respectvol, weerbaar en vooral liefdevol om te leren 

gaan met een ander en zichzelf in de wereld van nu. Bij vragen 

en/of opmerkingen over de methode mag u altijd contact met 

ons opnemen. Inhoudelijke vragen, n.a.v. een gegeven les, mag 

u stellen aan de betreffende leerkracht.  

 

Hartelijke groet, Helga van Hardeveld en Ine van Beijnum  

 

Bijbelverhalen 
Bijbelverhalen  

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor 

iedereen bekende verhalen. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De 

Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar 

dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit 

Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de 

verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom 

Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer 

weer groeien onder hun handen. Ook gaat het in de verhalen over Hemelvaart en Pinksteren.  

 

Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen? 

Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10  

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar 

niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, 

waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. 

Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met 

de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 

 



                                  

 

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen 

Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12 

Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken 

proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. 

Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd 

opnieuw bevrijdt.  

 

Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken 

Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8  

Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen? 

Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen 

naar God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen. 

 

Week 19 (10/05 - 12/05) – Hoe kunnen we verder? 

Handelingen 1: 1-26 

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten 

wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. 

Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk. 

 

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou? 

Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10  

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de Heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet 

precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar 

het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring 

waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. 

 

BAKEN-ORGANISATIE 

Huisvesting groepen 7B en 7C in schooljaar 2021-2022 

Komend schooljaar zullen de huidige groepen 6B en 6C worden gehuisvest in De Schakel (Langelaar 

24).   

De betreffende ouders hebben hier al een bericht over gehad. De reden dat we met de groepen 7 

die kant opgaan is dat we niet genoeg plek hebben om al onze groepen te huisvesten op de Reede 

71 en ’t Kofschip 2.  

 

Aangezien we als school niet mogen/kunnen bijbouwen wordt er dan gekeken naar huisvesting 

binnen een straal van 2 kilometer. Vanuit de gemeente Veenendaal wordt er namelijk gekeken 

naar leegstand in andere scholen en in de Schakel is er voldoende plek. We kunnen ons indenken 

dat dit voor u wennen is, maar de ervaring die we hebben is dat de leerlingen hier toch ook weer 

snel hun plek vinden. De leerlingen kunnen zelfstandig naar deze locatie fietsen. 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 en schoolreisjes 

Het is nog erg onzeker of alle geplande activiteiten door zullen gaan dit schooljaar. Zoals het er 

nu naar uitziet zal het lastig zijn om op schoolreisje te kunnen gaan met onze leerlingen. Ook al 

zou alles open gaan dan is het nog maar de vraag of er plek is bij de schoolreislocaties en de 

busvervoerders. Vorig schooljaar hadden we een deel al doorgeschoven. Alle 

groepen zouden in dit schooljaar op een ‘groot’ schoolreisje gaan. Mocht dit niet 

door kunnen gaan, dan zullen we dit verrekenen met de ouderbijdrage van het 

komende schooljaar. 

 

De 20 euro die bestemd is voor de schoolreizen wordt dan in het nieuwe 

schooljaar niet geïnd. Komend jaar kunnen dan toch alle groepen op een ‘groot’ 

schoolreisje.  



                                  

 

De vrijwillige ouderbijdrage (€ 25,- per leerling) wordt wél gewoon geïnd, omdat deze ook 

uitgegeven zal worden. Te denken valt dan aan kerstattenties, afscheid groep 8 en Sinterklaas. 

Deze kosten hebben we ook dit jaar gewoon gemaakt. Ook is groep 8 in september 2020 op 

kamp geweest. Bovenstaande is overlegd en afgestemd met de MR van onze school. 

 

Tevredenheidspeilingen ouders en kinderen 

U heeft inmiddels de inlogcodes ontvangen voor een 

tevredenheidspeiling. Aan u de vraag om dit in te vullen. We hopen 

dat u dit allemaal doet zodat we dit weer kunnen gebruiken om onze 

school verder te verbeteren. Dit doen overigens onze leerlingen ook 

net als onze medewerkers! Na de meivakantie zullen we met u de 

belangrijkste zaken delen.   

 

Schoolfotograaf 

Vorig jaar was het jammer genoeg niet mogelijk om officiële schoolfoto's te maken. Gelukkig waren 

de leerkrachten wel in de gelegenheid om een eigen groepsfoto te maken. Dit schooljaar moeten 

we ook rekening houden met de corona regels maar gelukkig kunnen we jullie nu wel melden dat 

de schoolfotograaf in principe bij ons op school zal komen! Er zullen op aangepaste wijze foto's 

worden gemaakt. Dat betekent dat er van alle kinderen individuele foto's worden gemaakt. 

De fotograaf zal daarvan later een groepsfoto samenstellen. Het is echter, doordat we rekening 

moeten houden met zo min mogelijk bewegingen binnen de school en de "groepsbubbels", niet 

mogelijk om familiefoto's te maken. Op locatie De Reede zullen op dinsdag 8 juni de foto's worden 

gemaakt. En op locatie Het Kofschip komt de fotograaf op woensdag 9 juni. 

We zijn blij dat het op deze manier mogelijk is om dit schooljaar wel een "officiële schoolfoto" aan 

te kunnen bieden. Uiteraard geldt dat dit kan als de regels niet worden aangepast.  
 

 

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  

 

Bereikbaarheid school 
U kunt ons bereiken via de bekende telefoonnummers of via onderstaande mailadressen.  

0318-510935 of 0318-515613 

file:///C:/Users/Wilfred%20Bruil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZLZ6XGOC/mr@bakenveenendaal.nl
mailto:het.baken1@cpov
mailto:het.baken2@cpov.nl
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/?hl=kinderen
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/?hl=kinderen


                                  

 

 

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

Directeur:                     wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl 

Ib-er onderbouw:          hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl 

Ib-bovenbouw:              suzanne.vandriel@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  

April 

19  MR-vergadering 

20  Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

23  Koningspelen, op school in aangepaste vorm 

 

26 april – 7 mei VAKANTIE, alle leerlingen vrij 

 

Mei 

10   School start weer 

13   Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

14  Alle leerlingen vrij  

24  Twee pinksterdag, alle leerlingen vrij 

25  Deze week facultatieve oudergesprekken 

  MR-vergadering 

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Op 4 juni 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 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 wensen u een goede maand toe!  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken 

mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:het.baken2@cpov.nl
mailto:wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl
mailto:hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl
mailto:suzanne.vandriel@bakenveenendaal.nl
mailto:karin.cook@bakenveenendaal.nl
mailto:voornaam.achternaam@bakenveenendaal.nl
http://www.bakenveenendaal.nl/
https://www.bakenveenendaal.nl/jaarkalender/
http://www.bakenveenendaal.nl/nieuwe-ouder
http://www.bakenveenendaal.nl/nieuwe-ouder


                                  

 

 

 

 

 


