
                                  

 

 

Om te beginnen  

Het schooljaar zit er grotendeels op. Nog 1 week en dan sluiten de schooldeuren voor onze leerlingen 

voor 6 weken. Als team ronden we in de eerste week van de vakantie het huidige schooljaar af en 

bereiden we in de laatste week van de zomervakantie het schooljaar weer voor.  

 

Op ’t Kofschip komt in de een na laatste vakantieweek nieuw meubilair. Hier zijn we erg blij mee en 

we zien hier naar uit. 

 

We hebben afgelopen week mogen genieten van 3 afscheidsavonden van groep 8. Elke groep voert 

dezelfde musical op, maar elke groep 8 vult dit op geheel eigen wijze in. Mooi om dit zo te mogen 

mee maken. Iedere afscheidsavond was een prachtige avond! We kijken als school met dankbaarheid 

en trots hierop terug. De kinderen hebben geweldig goed geacteerd en op de avonden hebben we een 

positieve sfeer ervaren. We gaan onze leerlingen missen. We wensen hen, samen met de gezinnen 

die afscheid nemen van onze school, alle goeds en Gods zegen toe!  

 

In Jeremia 17:7-8 staat een mooi stuk hierover. 

 

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 

wiens toeverlaat de HEER is.  

Hij is als een boom geplant aan water, 

zijn wortels reiken tot in de rivier. 

Hij merkt de komst van de hitte niet op, 

zijn bladeren blijven altijd groen. 

Tijden van droogte deren hem niet, 

steeds weer draagt hij vrucht. 

Ik wens onze leerlingen uit groep 8 en iedereen die betrokken 

is bij Het Baken Gods zegen toe. Ik hoop dat we door alles heen mogen ervaren dat God er zal zijn 

en dat hij ons zal beschermen!  

 

BAKEN-LEERLINGEN 

Geboorteberichten  

Avi van Kooten uit klas 3C is grote broer geworden van Julia. Zij is geboren op 05-06-2021.  

 

We feliciteren dit gezin van harte met de geboorte van Julia en wensen hen 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. 

 

 

 

 
  

    ’t Scheepsjournaal juli/augustus 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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BAKEN-TEAM  

Berichten rondom collega’s  

Feest 

Vrijdag 2 juli jl. vierden we op Het Baken feest, omdat we 2 collega’s in het zonnetje wilden zetten.  

Hetty van Woudenberg – intern begeleider van de onderbouw – was 40 jaar in het onderwijs 

werkzaam.  Jeannette van Rossum – leerkracht van groep 5B én interne coach opleider – gaat aan 

het einde van het schooljaar met 

prépensioen. Beide collega’s hebben op 

diverse wijze hun bijdrage aan het onderwijs 

op verschillende scholen binnen CPOV mee 

helpen ontwikkelen. En dat hebben ze al die 

jaren met passie gedaan. Hiervoor willen wij 

hen hartelijk bedanken. 
 

Hetty zal de zorg verder blijven coördineren 

in de onderbouw. Jeannette zal onze school 

verlaten en gaan genieten van meer vrije 

tijd, samen met haar man. 

 

We wensen haar het allerbeste en Gods 

Zegen toe voor de toekomst! 

 

Beste ouders, 

 

Na vele jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan de afgelopen 20 jaar op Het Baken, is het 

tijd om afscheid te nemen. Ik heb besloten om aan het einde van dit schooljaar 

met pre-pensioen te gaan. Samen met mijn man en kinderen hoop ik nog van 

vele jaren te mogen genieten. 

Ik heb mijn werk als leerkracht met heel veel plezier gedaan en geniet nog elke 

dag van de reacties en de directe feedback van de kinderen. Jullie als ouders 

wil ik hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 

jaren. 

 

Alle goeds gewenst, 

Jeannette van Rossum-de Swart 

 

Komend schooljaar zal Romy Bastidas bij ons komen werken. Sinds de 

meivakantie werkt ze al bij ons om leerlingen te ondersteunen. Dit zal na de zomer zo blijven. 

Hieronder stel zij zich voor.  

 

Beste ouders(s) en verzorger(s), 

 

Mijn naam is Romy Bastidas. Ik ben 28 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Vanaf 2015 ben 

ik werkzaam in het onderwijs en sinds mei 2021 werkzaam op deze school. Tot nu toe heb ik het erg 

naar mijn zin! Ik begeleid op dit moment kinderen uit verschillende groepen en op beide locaties. 

Komend schooljaar zal ik op de maandag en dinsdag ondersteunend werk gaan doen in de bovenbouw. 

Wat een leuke uitdaging! Ik ben altijd in voor een praatje. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust.  

Ik wens u alvast een fijne zomervakantie toe.  



                                  

 

 

Groetjes, Romy Bastidas  

 

Juf Caroline wordt ook juf bij ons en ook zij stelt zich hieronder aan u voor. 

 

Hallo allemaal! 

 

Graag stel ik me in dit berichtje even aan jullie voor. Ik ben Caroline van der Steen en na de 

zomervakantie ben ik de nieuwe juf van groep 5 en 6! Ik ben 35 jaar, getrouwd 

en heb een dochter en huisdieren. Ik woon in Veenendaal. Ik heb veel ervaring in 

de middenbouw. Ik ben begonnen als invalleerkracht en na een paar jaar ben ik 

in het dorpje Zetten terechtgekomen. Waar ik inmiddels 10 jaar gewerkt heb in 

de middenbouw. Ik werk graag op een christelijke school, waar ik met kinderen 

uit de Bijbel mag lezen, zingen en vertellen. De levensbeschouwelijke identiteit 

van de school spreekt mij aan, omdat ik veel waarde hecht aan normen en 

waarden. Van hieruit hoop ik samen met ouders, leerlingen en het team samen 

te werken. Ik heb zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een nieuwe school. 

En ik kan niet wachten om jullie allemaal te ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Caroline 

 

 

BAKEN-ONDERWIJS 

Typecursus   

Vanaf komend schooljaar gaan we vanaf groep 6 een typecursus geven onder 

schooltijd in de groepen 6. De organisatie ‘Typetuin’ zal dit gaan verzorgen. 

We gaan dit  doen om onze leerlingen al vroeg typevaardig te laten worden.  

Vanaf 27 september zal er 2 x 45 minuten les gegeven worden, telkens aan 

een halve groep. De lessen worden 8x gegeven in 13 weken tijd. We verwachten ook dat onze 

leerlingen thuis hiermee gaan oefenen. Na de zomer ontvangt u als ouders van groep 6 meer 

informatie.  

 

Schoolreis groep 3  

Dinsdag 25 mei, op de dag van ons schoolreisje,  waren er veel 

buien en onweer voorspeld.  Maar tot onze grote verrassing hebben 

de groepen 3 een stralende dag en heel veel plezier gehad. Het 

schoolreisje naar Oud Valkeveen in Naarden was een groot succes 

en dat ene buitje was snel vergeten. 
 

Ozobot 

In de plusklas van groep 5 zijn we bezig geweest met 

programmeren. Ozobot is ’s werelds kleinste programmeerbare robot. Hij heeft lichtsensoren aan de 

onderkant, waarmee  hij kan ‘zien’.  De kinderen hebben geleerd wat kalibreren is en hebben door 

lijnen te trekken en allerlei kleurcodes te gebruiken  ontdekt hoe je 

het kleine robotje allerlei acties kunt laten uitvoeren. Ze zijn er heel 

enthousiast mee bezig geweest. 

 

 

 

 



                                  

 

Blink 

In 2021-2022 werken we een proefjaar met de methode BLINK. Een methode die thematische werkt 

en waar onderzoekend en ontwerpend leren het uitgangspunt is. In deze methode wordt 

aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis geïntegreerd aangeboden. De nieuwsgierigheid 

naar het onbekende en de verwondering als nieuwe werelden voor je opengaan. Dát is BLINK. 

Kinderen willen weten waar ze vandaan komen en over grenzen kijken. Het zijn de redenen waarom 

kinderen de wereld willen ontdekken. En daarom brengen we als leerkracht de onderzoeker in de 

leerlingen graag naar boven. 

 

In 2021-2022 gaan we als team ons dus in deze methode verdiepen, scholen en ontwikkelen om te 

kijken hoe we dit thema een goede plek kunnen geven. De huidige methodes voor aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie leggen we voorlopig aan de kant en deze vakken bieden we aan met de 

methode BLINK.  

Blink | Ontdek de wereld en jezelf | Educatieve uitgeverij Blink 

 

Vanuit de stage 

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van de Pabo studenten 

die dit jaar hun stage op Het Baken hebben gelopen: Gertjan de Roode (3B), Valerie 

Vos (2A), Loes van Beek (5A), Sietske Borsboom (3C) en Britt Janssen (7A). Annemarie 

Overeem (5B) gaat door met haar stage tot aan de zomervakantie. Voor onze ROC-

studenten geldt dat Fabienne Willemsen (1B/1C) inmiddels is uitgezwaaid door haar 

groep. Voor Benthe van Beek (7C) zit de stage er nog niet op. Zij gaat door tot de 

laatste week voor de zomervakantie. 

 

We bedanken jullie allemaal voor je inzet en enthousiasme. En wensen jullie veel succes toe met het 

afronden of het voortzetten van je studie! 

 

Ook een bedankje voor de collega’s die deze studenten gedurende het jaar hebben begeleid en hun 

groep voor hen hebben opengesteld. Fijn dat jullie ook dit jaar weer voor de studenten klaarstonden.     

 

Allemaal een zonnige vakantie gewenst. 

Jolanda Gosen, Christine Brouwer 

en Jeannette van Rossum 

ICO’s Het Baken 

 

 

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

Eerder heeft u al kunnen lezen dat er vanuit de overheid extra gelden beschikbaar zijn gesteld om 

leerlingen gedurende een periode van 2 jaar extra te kunnen ondersteunen. De tijd waarin we plannen 

hebben moeten maken en mensen hebben kunnen aanstellen was erg kort. Ook is er sprake van een 

personeelstekort in Nederland. We zijn vooral blij dat we bijna alles hebben kunnen invullen. Fijn dat 

een aantal collega’s komend jaar extra wil werken bij ons in de ondersteuning. 

Dit zijn naast de huidige onderwijsassistenten en r.t.-er: 

• Marike Schippers (ongeveer 1 dag) 

• Ineke du Pre (4 dagen) 

• Romy Bastidas (2 dagen) 

• Annelies van Schuppen (1 ochtend)  

• Bea Ijspeert (1 ochtend) 

• Rene Swanink (3 dagen) 

 

Samen met de ib-ers kijken we als MT waar extra ondersteuning nodig is in de groepen. 

 

https://blink.nl/


                                  

 

Verder hebben we een aantal chromebooks besteld om zo meer digitaal te kunnen werken in de 

groepen. 

 

Lezen in de zomervakantie  

Lezen is een vaardigheid die veel oefening nodig heeft. Het is voor kinderen belangrijk om ook in de 

vakantie veel te lezen en voorgelezen te worden. 
 

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op de 

telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en 

luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog 

géén lid bent van de bieb.  

 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je 

nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-

books en 10 luisterboeken lenen. Er is keuze uit duizenden 

boeken. 

 

Je kunt een account aanmaken op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  

Veel leesplezier!!!  

Bijbelverhalen  

 

Bijbelverhalen  

In de bijbelverhalen ging het de afgelopen weken over verhalen uit het bijbelboek Handelingen. Hierin 

hebben de kinderen verhalen gehoord over onder andere Paulus die de mensen vertelde over Jezus. 

Dit was niet altijd makkelijk voor hem, maar hij bleef op God vertrouwen dwars door alle 

omstandigheden heen.  

 

Na de zomer gaan we terug naar de verhalen uit het oude testament. Verhalen die ons ook nu nog 

veel kunnen en mogen leren.  

Week 35: 30 aug. - 3 sept. 2021 

Isaak en Rebekka, Genesis 24 

Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34 

Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35 

Week 36: 6-10 sept. 2021 

Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17 

Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29 

Esau komt terug, Genesis 27:30-46 

Week 37: 13-17 sept. 2021 

Jakob in Betel, Genesis 28:10-22 

Bij de bron, Genesis 29:1-14 

Jakob werkt, Genesis 29:15-20 

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 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html


                                  

 

BAKEN-ORGANISATIE 

Tevredenheidspeilingen ouders en kinderen (afname mei 2021) 

 

Ouders Het Baken (afname mei 2021) 

 

Algemene analyse 

De respons is vrij laag en eigenlijk te laag. We nemen de uitslagen mee om te bekijken wat er goed 

gaat en wat er kan worden verbeterd. Algemeen zijn de volgende zaken op te merken. 

 

Op alle indicatoren behalen we een uitslag van 3,0 of hoger. Onder de 3.0 is voor ons een 

aandachtspunt. 

T.a.v. de gemaakte opmerkingen bekijken we deze en nemen we deze mee. De kern is (en blijft) dat 

u altijd bij ons terecht kunt als u een vraag of opmerking heeft. 

 

Opvallende punten die u als ouders hebt aangegeven: 

Mening ouders Kofschip/Reede Score  Mening leerlingen Kofschip/Reede Score 

Onderwerp   Onderwerp  

Identiteit 3,4  De lessen 3,2 

Aanbod 3,1  De organisatie 3,3 

Kwaliteit 3,2  Hoe de juf of meester met me omgaat 3,6 

Tijd 3,3  Hoe de meester of juf me betrekt bij 

de les 

3,4 

Schoolgebouw 3,1  Het zelfstandig en verantwoordelijk 

werken 

3,4 

Pedagogisch handelen 3,4  De regels op school 3,3 

Didactisch handelen 3,4  De begeleiding van de juf of meester 3,5 

Actieve en zelfstandige rol 3,3  Over de veiligheid op school 3,6 

Communicatie 3,3    

Zorg en begeleiding 3,1    

Opbrengsten 3,3    

Sociale veiligheid 3,1    

Respons 20%  Respons 100% 

Cijfer 7,9  Cijfer  8,7 



                                  

 

• Buitenschoolse activiteiten scoort lager dan 3.0. Dit is echter verklaarbaar. In de corona periode 

is dit vrijwel stil gevallen.  

• Als ouders zijn er t.a.v. de sociale veiligheid enkele aandachtspunten benoemd. Dit zijn dan scores 

die tussen de 2.8 en 3.00 liggen. Algemeen is het 3,1. 

Deze punten nemen we mee, maar we zien hier geen algemeen verbeterpunt in. Ook is het zo dat 

de respons dermate laag is dat het lastig is om dan hier conclusies aan te verbinden. 

• Ook zijn er t.a.v. zorg en begeleiding enkele opmerkingen gemaakt. Algemeen is dit onderdeel 

voldoende.  

• Enkele ouders geven aan dat de MR meer zichtbaar mag zijn.  

 

De leerlingen zijn overwegend erg positief. Opvallende punten. 

 

Vanuit de leerlingen: 

• Taal wordt als minder leuk ervaren. 

• Natuur/techniek e.d. wordt ook als minder leuk ervaren. 

• De leerlingen zouden meer willen kiezen wat ze mogen doen 

• Wc’s zijn niet altijd schoon 

• Onze leerlingen geven op alle onderdelen van de veiligheid aan dat ze zich veilig voelen.  

Dit beeld zagen we eerder ook in ons leerlingvolgsysteem Kanvas naar voren komen. 

 

Veiligheid op school voor onze leerlingen is van zeer groot belang en we zijn blij dat dit zo door onze 

leerlingen wordt beleefd.  

 

In een MR vergadering zal de volledige peiling nog worden besproken.  

 

Extra vrije dagen schooljaar 2021-2022 

Op onze website staat het vakantierooster en dit is ook opgenomen in onze jaarkalender. In de 

jaarkalender vindt u ook alle andere belangrijke data voor u als ouders voor het komende schooljaar.  

 

Extra vrije dagen groep 1-8  

Vrije middag 11 oktober 2021 

Vrije middag 18 november 2021 

Vrije middag 1 februari 2022 

Vrije middag 7 april 2022 

Hele dag vrij 18 mei 2022 

 

Extra vrije dagen groep 1-4  

Vrije ochtend 10 september 2021 

Hele week vrij 7 t/m 10 juni 2022 

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl)  

 

Vakantierooster – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Privacy instellingen 

GGD  

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

mogen worden uitgewisseld met de GGD.  

 

Kanjertraining  

“Als vrienden naar doen”: een Kanjerles in groep 1C 

 

https://www.bakenveenendaal.nl/jaarkalender/
https://www.bakenveenendaal.nl/vakantierooster/


                                  

 

Het leren aangeven van jouw eigen grenzen of het luisteren naar andermans grenzen is een belangrijk 

onderdeel van de Kanjertraining. Tijdens de Kanjerlessen staat dit dan ook vaak centraal. Laatst 

hebben we het in de klas gehad over hoe je jouw eigen grenzen kunt aangeven, maar ook hoe je een 

klasgenootje kan helpen als het toch even niet helemaal lukt.  

We hebben geluisterd naar het Kanjerverhaal “als vrienden naar doen”  Hierbij hebben we de volgende 

vragen besproken.: 

• Hoe kan jij jouw grenzen aangeven? 

• Wat doe je als je jouw vriend een ander 

ziet plagen?  

• Hoe kan jij die ander en jouw vriend dan 

helpen? 

 

Daarna hebben we de verschillende rollen in 

tweetallen geoefend.  

 

• de vogel die wilde plagen 

• het konijn dat voor zichzelf opkomt  

• de aap die konijn en vogel helpt door te 

bemiddelen en vogel uit de situatie te 

halen.  

 

Wat konden de kinderen dit al goed zeg, heel 

knap! Daarna hebben we natuurlijk ook het 

"stop hou op" nog eens klassikaal geoefend. Het was een fijne les en mooi om te zien dat dit  ook 

meteen in de praktijk werd toegepast. 

 

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  

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  

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


                                  

 

 

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  

Juli 

• 12  Doorschuifmiddag nieuwe lln.  

• 14 Laatste schooldag groep 8 

• 16 Start zomervakantie om 12.00 uur 

 

ZOMERVAKANTIE LLN. tot en met 27 augustus 

 

Augustus 

• 30  1e schooldag  

 

September  

• 13  Optocht Lampegiet (gr. 1-3) 

• 14 Informatieavond groepen 8 

• 15 Informatieavond groepen 1 

• 21   Oudervertelmomenten* 

• 23   Oudervertelmomenten (18.30-21.30) 

• 27   Oudervertelmomenten* 

• 30   Oudervertelmomenten* 

 

*Uitnodiging en exacte tijdstip volgt nog. 

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Op 13 september 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 

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/


                                  

 

kennen. Op onze website leest u hoe dit gaat:  

www.bakenveenendaal.nl/nieuwe-ouder.  

 

TOT SLOT 
We willen u enorm bedanken voor alle inzet dit schooljaar. Het was wederom een ander jaar dan 

anders. Ook voor u was het een uitdaging. We hopen dat we komend jaar weer een normaal jaar 

kunnen hebben met elkaar. Ik wens u een goede vakantieperiode toe!  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken 

 

 

 

 

http://www.bakenveenendaal.nl/nieuwe-ouder

