
                                  

 

 

Om te beginnen  

We zijn blij, en dat geldt voor ons allemaal denk ik, dat er steeds meer ruimte komt om weer meer 

(school)activiteiten te kunnen ondernemen. Zo is er ruimte om bijvoorbeeld op schoolreis te gaan. 

Maar ook voor de kinderen, als ze thuis zijn, is er weer meer mogelijk om te kunnen doen. We 

kunnen bv. weer naar het zwembad, theater en de bioscoop. De komende weken gaan de groepen 

1-7 op schoolreis, maar er wordt ook nog hard gewerkt. Groep 8 is ook aan de slag gegaan om de 

musical in te studeren en het podium staat al klaar. Hoe het afscheid in groep 8 er exact uit zal zien 

hoort u binnenkort van de leerkracht van uw kind.  

 

Onlangs hebben we het Pinksterfeest gevierd. Gods Heilige Geest kwam naar de wereld. In 

Bijbelverhalen van de komende weken gaat het over gebeurtenissen die daarna hebben 

plaatsgevonden. In de verhalen gebeurt er veel. En het is niet altijd makkelijk voor de discipelen 

van Jezus. Want niet alle mensen zijn blij met wat de discipelen van Jezus vertellen en doen. In alle 

omstandigheden geeft Gods Heilige Geest kracht om door moeilijke tijden heen te kunnen gaan. 

Ook nu is het zo dat het leven niet altijd makkelijk is. Wij mogen vertrouwen op God en weten dat 

Hij er bij is. Zijn Heilige Geest wil ons helpen en ons kracht geven in moeilijke en mooie momenten. 

We mogen weten en ervaren dat we er niet alleen voor staan! De Bijbelverhalen van toen kunnen 

ons ook nu nog inspireren. 

 

BAKEN-LEERLINGEN 

Geboorteberichten  

Coen Rijk van de Kuit is geboren op 6 april. Hij is het broertje van Sjoerd (2b) en Daphne (1b) van 

de Kuit. Bij de familie Vink is Marit geboren, zusje van Mandy, Deem, Mette en Kjell-Olof.  
 

Hoewel het al even geleden is vinden we het goed om onderstaande 

geboortes ook te vermelden. 

 

Op 25 februari is Filippe geboren, broertje van Sofia Bove. Op 17 maart is 

Lenn geboren, broertje van Merle Oost en op 15 april Oliver, broertje van 

Ella van Heerd. We feliciteren deze gezinnen met de geboorte van hun 

kinderen en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding. 

 

Vorige week was het spannend voor Ian Freling uit groep 5C. Hij voelde zich op een ochtend 

plotseling niet lekker. Vermoedelijk heeft hij een epileptische aanval gehad. Gelukkig is hij weer op 

school, maar hij moet nog wel  een paar onderzoeken ondergaan. 

 

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  

We hebben te maken met weinig zieke collega’s. Voor zowel juf Kim als juf Ineke geldt dat het de 

goede kant op gaat en we denken dat zij in elk geval na de zomer weer op school aan de slag 

kunnen gaan. Meester Gerard is enkele weken afwezig geweest door een operatie, maar hij is nu 

gelukkig weer hersteld. We wensen genoemde collega’s Gods kracht en wijsheid toe!  

 
  

    ’t Scheepsjournaal  juni 2021 

 

 

’t Kofschip 2 en 6   l   het.baken1@cpov.nl   l   De Reede 71   l   het.baken2@cpov.nl   l   www.bakenveenendaal.nl 
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Op 7 april jl. werd Samuel Jansen geboren, de zoon van juf 

Rhodé, onze intern begeleider. 

 

Meester Elco werd ook weer vader. Op 5 mei jl. werd Lowen 

geboren in huize den Oudsten.  

 

We feliciteren beide collega’s van harte met de geboorte van hun 

kinderen en wensen hen ook Gods zegen toe bij de opvoeding 

van hun kinderen.  

 

 

  Samuel             Lowen 

 

BAKEN-ONDERWIJS 

Opbrengsten Het Baken: Eindtoets route 8 

Vorig schooljaar is de eindtoets in groep 8 niet afgenomen i.v.m. de corona perikelen. Dit schooljaar 

is in april de eindtoets wel afgenomen. Vorige week donderdag hebben de kinderen de uitslag 

meegekregen. Voor alle kinderen geldt dat het gegeven advies al bekend is net als de middelbare 

school waar ze naar toe gaan en dit staat dus los van de uitslag van de eindtoets. Soms is de uitslag 

een reden om nog eens goed te kijken naar het gegeven advies. We hebben dit zorgvuldig gedaan 

en inmiddels zijn alle gesprekken hierover met de desbetreffende ouders gevoerd. 

 

Voor de eindtoets geldt dat er een ondergrens wordt gehanteerd waaraan een school moet voldoen. 

Voor onze school geldt dat de ondergrens is gesteld op 203. Het landelijke 

gemiddelde is 208. Onze groepen behalen een score van 214, 218,8 en 224,5. 

Dit betreft de groepen 8 van De Reede en ’t Kofschip. Uiteraard zijn we blij dat 

de groepen het ‘goed’ hebben gedaan. We gaan de resultaten op schoolniveau 

nog analyseren. Het gaat niet alleen om cijfers maar ook het sociale welbevinden 

van een kind is ontzettend belangrijk. Het is de voorwaarde om te kunnen leren. 

Gelukkig zien we dat ook dit onderdeel goed op orde is!  

 

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 leerlingen (en scholen) extra te kunnen ondersteunen.  

Tijdpad: 

 



                                  

 

 

 

Doel:  

Het Nationaal Programma Onderwijs van 2,5 jaar is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en 

het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben (gehad) als gevolg van 

de schoolsluitingen door het heersende coronavirus. Op deze manier krijgen leerlingen dezelfde 

kansen als iedere generatie. In totaal wordt er 8,5 miljard vrijgemaakt voor het basisonderwijs, 

het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

Middelen: 

Voor het schooljaar 2021-2022 is er de beschikking voor ondersteuning aan basisscholen voor de 

inzet van de gekozen interventies. Het gaat om een bedrag van 700 euro per leerling.  

Hierboven ziet u globaal de stappen die we als Baken zetten om te komen tot een goed plan.  

Op het moment van schrijven zijn de eerste ideeën rondom de besteding van deze gelden in de 

MR besproken en ook in het team aan de orde geweest. T.a.v. de schoolscan is het zo dat we al 

een groot aantal gegevens inzichtelijk hebben. We bekijken al jaarlijks (of vaker) de leerresultaten 

(rapport en LOVS) en de sociale opbrengsten (KANVAS).  

Inmiddels is er een aanvullende vragenlijst afgenomen onder de ouders van groep 1-4 om het 

sociale welbevinden van deze kinderen in kaart te brengen.  

T.a.v. de te kiezen interventies kunt u denken aan:  

• Extra leraren ter ondersteuning in de klassen 

• Inzet extra leermiddelen (methode/software/digitale middelen) 

• Extra scholing leerkrachten 

Verder zijn er meer interventies om uit te kiezen. We bespreken wat haalbaar is, realistisch en ook 

wat haalbaar is qua te werven personeel.  

We houden u komend jaar op de hoogte van de gekozen interventies. Ook in de MR zal dit 

regelmatig worden besproken. 

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

Afgelopen week is er in de verschillende klassen aandacht besteed aan seksuele vorming. Sommige 

ouders stelden vragen over wat er aan de orde zou gaan komen. Begrijpelijk, omdat dit een thema 

is waar verschillende invalshoeken bij te kiezen zijn. Als collega’s hebben we u geïnformeerd over 

datgene wat er in de groep is besproken. Een belangrijk en soms ingewikkeld thema om aan bod 

te laten komen. Dat geldt soms ook voor sommige collega’s binnen ons team. Als Baken willen we  

iedereen in zijn of haar waarde laten. Vanuit onze Christelijk identiteit en de Kanjertraining hebben 

we dit thema vorm gegeven. Wanneer u nog vragen heeft, dan is het verstandig om deze aan de 

leerkracht te stellen. 

 

Creatieve carrousels 

In de afgelopen weken zijn de creatieve carrousels weer gestart. Hier zijn 

we erg blij mee en het is ook voor de kinderen superleuk om hier aan mee 

te doen! In groep 5 werd er geschilderd. 

 



                                  

 

Deze week was de kunstenares Suzanne op school. De leerlingen 

moesten  n.a.v. het werk van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring 

zo’n zelfde afbeelding schilderen.  Rechts kunt u één van de resultaten 

zien van groep 5C.  

 

Bijbelverhalen 
Bijbelverhalen  

Hieronder ziet u het bijbelrooster voor de komende weken. Verhalen die we vertellen gaan over de 

periode net nadat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Een periode van wonderen die werden 

gedaan, verwondering maar soms ook pittige dingen waarmee mensen werden geconfronteerd. In 

alle omstandigheden was God erbij en kwamen er steeds weer mensen tot geloof. 

Week 23: 7 t/m 11 juni 2021 

Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35 

Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43 

Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19 

Week 24: 14 t/m 18 juni 2021 

Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12 

Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49 

Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18 

Week 25: 21 t/m 25 juni 2021 

Paulus en Silas worden gevangen genomen, Handelingen 16:19-24 

Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40 

De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20 

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021 

Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40 

Lezingen uit Handelingen 20-26 

Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 

De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 

Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31 

 

BAKEN-ORGANISATIE 

Schoolreisjes + BSO 

De groepen 1-7 gaan in deze periode op schoolreis. De kinderen en wij zijn erg blij dat dit weer 

mogelijk is! De data staan hieronder, in de 

jaarkalender op onze website en hoort u via de 

leerkracht van uw kind(eren). 

Hieronder leest u de data en de locatie waar de 

groepen heen gaan. 

 

• Groep 1 gaat naar speeltuin de Pol op 4 juni 

• Groep 2 gaat naar speeltuin de Pol op 29 juni 

• Groep 3 is al geweest, nl. op 25 mei naar speelpark Oud Valkeveen in Naarden 

• Groep 4 gaat naar de Spelerij op 8 juli 

• Groep 5 gaat naar de Spelerij op 6 juli 

• Groep 6 en 7 gaan naar Toverland op 25 juni  

• Groep 8 is dit jaar op schoolkamp geweest en gaan niet meer op schoolreis. 



                                  

 

 

Mocht dit gevolgen hebben voor de BSO dan moet u de BSO zelf informeren.  

 

Tevredenheidspeilingen ouders en kinderen 

Onlangs heeft u de mogelijkheid gehad om de tevredenheidspeilingen in te vullen. De respons viel 

wel wat tegen (…), nog geen 20% van onze ouders heeft de vragenlijsten ingevuld. In het volgende 

Scheepsjournaal informeren we u op hoofdlijn van de belangrijkste punten. In grote lijn is te stellen 

dat u tevreden bent, net als onze kinderen. Wat we zien en als school enorm belangrijk vinden is 

dat onze leerlingen zich unaniem veilig en vertrouwd voelen op onze school. 

 

Schoolfotograaf 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Volgende week komt de schoolfotograaf op school om alle kinderen op de foto te zetten. Op dinsdag 

8 juni komt hij op De Reede en op woensdag 9 juni op Het Kofschip. Er worden dit jaar coronaproof 

foto's gemaakt, door van elk kind drie individuele foto's te maken; een "pasfoto' en twee 

verschillende foto's waar de kinderen volledig op zullen staan. De groepsfoto zal, anders dan 

gewoonlijk, bestaan uit een zogenaamde "koppenfoto". Het houdt in dat op de groepsfoto de 

"pasfoto's" van alle kinderen in de groep worden afgedrukt. 

 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om familiefoto's te maken. Dit houdt in dat broers/zussen niet 

samen op de foto gaan en dat er geen gelegenheid is om na schooltijd met het gezin naar school 

te komen voor een gezinsfoto. 

 

Denken jullie aan fleurige kleding en het, indien nodig, tijdig afmelden van 

uw kind bij de leerkracht als hij of zij door omstandigheden niet op die dag 

aanwezig kan zijn? 

 

Fijn dat het op deze manier toch mogelijk is om schoolfoto's te maken. 

We hopen op mooie foto's als herinnering aan dit schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, de leerkrachten 
 

 

Foto’s + privacy 

In enkele klassen zijn (of worden binnenkort) enkele foto's gemaakt. Dit zijn meer algemene foto's. 

Ze zijn bedoeld voor onze website en mogelijk komen ze in de schoolgids. In een enkel geval is het 

mogelijk dat uw zoon of dochter is gefotografeerd. Deze foto's worden alleen gebruikt als u hiervoor 

toestemming heeft verleend. Wanneer dit niet het geval is, wordt alles (uiteraard) verwijderd. 

 

GGD  

In Parro is een knop toegevoegd bij de privacy instellingen. Hiermee kunt u aangeven of gegevens 

mogen worden uitgewisseld met de GGD.  

 

Kanjertraining  

Kanjertraining in groep 6a 

Geschreven door: Ilse, Deborah, Laura, Mandy en Frederique 

Kanjertraining op school is erg leerzaam. We doen leuke spellen waar we elkaar moeten 

vertrouwen, en door die spellen gaan we beter met elkaar om. We leren ook interesse tonen in 

iedereen en door te vragen en bijvoorbeeld ook elkaar aan te kijken als iemand tegen je praat, dus 

niet wegkijken of met anderen dingen bezig zijn. 



                                  

 

 

De plaatjes in de Kanjertraining zijn handig 

om het beter te begrijpen en dat is erg fijn. 

En door deze methode kunnen we beter 

uitleggen wat ons dwars zit. Als er in de klas 

ruzie is wordt daar meteen over gepraat, en 

we denken dat dat door Kanjertraining komt. 

De vaders en moeders van de kinderen zijn 

heel erg blij dat er in onze klas niet wordt 

gepest. Het is ook erg gezellig om met de 

hele klas iets leuks te doen. Het helpt je als 

je niet veel zelfvertrouwen hebt.  

In onze klas worden we niet meer gepest en dat is fijn. De meeste kinderen die het niet goed 

met elkaar kunnen vinden zijn nu erg bevriend en we denken dat dat ook door Kanjertraining 

komt. De methode moedigt je aan om spannende dingen te proberen.  

 

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.  

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  

Beste ouders, 

In september 2021 loopt de 1ste termijn van Ronald de Goeij (MR-lid oudergeleding) af. Ronald 

heeft aangegeven graag door te gaan voor een 2e termijn als MR-lid. Nu is het zo dat u/jij, als 

ouder, formeel zich alsnog kandidaat kan stellen voor MR-lid oudergeleding.  Wil jij je aanmelden? 

Stuur dan uiterlijk vóór 15 juni  een korte mail naar mr@bakenveenendaal.nl waarin je aangeeft 

waarom je lid wilt worden van de MR. Als blijkt dat er meer kandidaten zijn dan zal er een verkiezing 

gehouden gaan worden, waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat. Mocht 

er  vóór 8 juni  geen aanmelding binnenkomen, dan zal Ronald de Goeij in de MR vergadering van 

juni 2021 herkozen worden als MR-lid oudergeleding voor zijn 2de termijn. Als je vragen hebt, kun 

je contact opnemen met de voorzitter, Peter Bos ( 06 42 92 20 56). 

 

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   

 

mailto:mr@bakenveenndaal.nl
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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 

 

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  

Juni 

In de maand juni start de afname van de Cito-toetsen 

8 en 9 Schoolfotograaf 

14-18 juni: alle leerlingen van groep 1-4 zijn de hele week vrij 

25   Schoolreis groep 6 en 7 

29   Schoolreis groepen 2 

30   School gesloten, alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag team Het Baken 

 

Juli 

5  Afscheidsavond groep 8A en 8B 

6   Afscheidsavond groep 8A en 8B 

Schoolreis groepen 5 

7  Afscheidsavond groep 8C 

8   Schoolreis groepen 4 

   Afscheidsavond groep 8C 

12   Doorschuifmiddag voor alle leerlingen  

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Op 9 juli 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.  

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/?hl=kinderen
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/?hl=kinderen
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


                                  

 

 

TOT SLOT 
We wensen u een goede maand toe!  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken 

 

 

 

 


