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Veenendaal, 27-08-2021  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Maandag 30 augustus beginnen de leerlingen weer op Het Baken. We hopen dat uw 

vakantie goed is geweest en we zien ernaar uit om weer te gaan starten. De corona 

afspraken en regels, zoals deze er waren voor de zomervakantie, zullen grotendeels ook 

in het nieuwe schooljaar blijven gelden. Hierbij ontvangt u ook een algemene ouderbrief 

van het CPOV. Hieronder leest u enkele specifieke Baken aanvullingen.  

 

Gesprekken met u als ouders 

Gesprekken met u als ouders zullen weer op school fysiek gehouden kunnen worden. Van 

de groepsleraar ontvangt u op 6 september de informatiebrief  met de belangrijkste 

informatie rondom de groep van uw zoon of dochter. Ook ontvangt u dan een algemene 

informatiebrief. In de jaarkalender van Het Baken  op onze website 

https://www.bakenveenendaal.nl/jaarkalender ) leest u alle data die voor u van belang 

zijn voor dit schooljaar. In september wordt u  uitgenodigd voor een oudergesprek met de 

leraar. Hier ontvangt u op korte termijn informatie over.  

 

Het blijft belangrijk dat u als volwassene wel de 1,5 meter in acht neemt en houdt.  

 

Brengen en halen van uw kind  

Hiervoor gelden dezelfde afspraken als voor de vakantie. Op ’t Kofschip mogen uitsluitend 

de ouders van groep 1 op het plein om daar afscheid te nemen van de kinderen. Voor de 

overige groepen geldt dat u buiten het hek afscheid neemt van uw kind. De ouders van 

groep 1B en 1C komen op het plein en nemen daar afscheid (de eerste week vullen we dit 

iets anders in, dit hoort u van de leerkracht. Dit geldt ook voor de kinderen uit groep 1A).  

De ouders van groep 2B en 2C nemen afscheid buiten het hek. De ouders van groep 3B en 

groep 3C wachten op het plein. De ouders van groep 4B en groep 4C wachten buiten het 

hek. Links van het hek groep 4B, rechts van het hek groep 4C (niet voor de hoofdingang). 

De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school.  

 

Ziekte van de leerkracht  

Indien een leerkracht thuis is wegens ziekte wordt er gezocht naar vervanging. Mocht dit 

niet lukken dan zijn de leerlingen thuis. Indien het voor de leerkracht mogelijk is (er zijn 

lichte klachten) dan bekijkt de leraar wat er mogelijk digitaal klaar gezet kan worden om 

thuis met het schoolwerk aan de slag te kunnen. Ook dit is hoe het afgelopen schooljaar 

is geweest. Houd in de ochtend tussen 7.00 uur en 8.00 uur Parro goed in de gaten i.v.m. 

belangrijke mededelingen.  

 

We zijn dankbaar dat we een deel van de corona regels los kunnen laten en dat we u ook 

weer fysiek kunnen gaan ontmoeten!  

 

Met een vriendelijke groet, 

mede namens mijn collega’s,  

 

Wilfred Bruil  

directeur Het Baken 

https://www.bakenveenendaal.nl/jaarkalender
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Op Het Kofschip is er in alle groepen en in de hal nieuw meubilair gekomen. Het ziet er 

prachtig uit. Enkele kleine dingen moeten nog worden geregeld (of geleverd) maar we zijn  

klaar voor het nieuwe schooljaar. Hieronder krijgt u een indruk van hoe het eruit ziet.  

 


