
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te beginnen 

De herfst is inmiddels begonnen. Hoewel het weer ook nog best wel lekker is, valt er ook met enige regelmaat 

veel regen. We kijken terug op een goede start van het schooljaar. We hebben ons in de groepen 1-3 tijdens 

de studiemiddag van 11 oktober jl. verder verdiept in rekenen en in de groepen 4-8 zijn we aan de slag 

gegaan met de methode BLINK. Hierbij richten we ons op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. 

De eerste signalen zijn erg positief. Kinderen vinden de methode BLINK erg leuk! Op school wordt er hard 

gewerkt door de leerlingen en het team. Het aantal zieke collega’s valt gelukkig mee. Wel hebben we in de 

afgelopen weken helaas te maken gehad met corona besmettingen. Groep 4B moest in quarantaine. Ook 

zijn er in andere groepen leerlingen die door het coronavirus toch nog thuis moesten blijven. Gelukkig is, 

voor zover wij weten, niemand heel erg ziek geworden. Inmiddels zijn de regels versoepeld. Dit geeft ruimte 

om u vaker te ontmoeten, maar het kan ook spannend zijn voor mensen die een kwetsbare gezondheid 

hebben. Goed om hiermee rekening te houden als u in of rondom de school aanwezig bent!  

 

Komende week is het herfstvakantie. Tijd voor de kinderen 

om te kunnen ontspannen en uit te rusten. Hierna gaan we 

weer aan het werk in de klas en ook de voorbereidingen 

voor sinterklaas en kerst komen al weer in beeld. Wat de 

vakantie ook brengt en hoe het voor u is (niet iedereen heeft 

natuurlijk vrij, we mogen weten dat God met ons mee zal 

gaan en ons wil helpen en bijstaan in alle omstandigheden.  

 

 

Oktober 2021

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school 

Tot slot 

 

 

 

 

Om te beginnen 

Baken leerlingen  

Baken team 

Baken onderwijs 



 

Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

Elynn Winter ( groep 4a) heeft een broertje gekregen. Zijn naam is Luca.  

 

Jente, Annemé, Emilie en Rozelin hebben een zusje gekregen. Ze heet Julia.  

 

We feliciteren beide families en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Julia en Luca. 

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 Rhodé is ziek en zal voorlopig nog niet komen werken. Juf Suzanne heeft haar vervangen maar zij is maar 

tot en met de herfstvakantie beschikbaar. Zij werkt voor de CED groep. Vanuit die organisatie komt na de 

vakantie juf Renée Stapper. Zij zal de zorg in de bovenbouw gaan aansturen. Wanneer u vragen heeft dan 

kunt u deze aan de leerkracht of aan haar stellen. Het mail adres van Renée Stapper is: 

renee.stapper@bakenveenendaal.nl  

 

Juf Lianne zal de komende 2 jaar de groepen 1 en 2 gaan aansturen als onderbouwcoördinator. Juf Nicole 

stuurt dan groep 3,4 en 5 aan en juf Karin groep 6,7 en 8. Juf Lianne zal ook onderdeel gaan uitmaken van 

het managementteam. We wensen haar veel succes met haar nieuwe taak!  

 

Verder zijn er in de afgelopen periode niet heel veel zieken geweest. Wel merken we dat het zoeken van 

goede vervanging een grote uitdaging is. Dit zal naar verwachting in de komende maanden ook zo blijven. 

 

Baken-Onderwijs 
Opening kinderboekenweek 

Het thema van dit jaar was “Worden wat je wil”, 

Dit gaat over beroepen. .Op locatie het Kofschip 

presenteerde juf Anita een modeshow van de 

juffen en meesters over het thema van de 

kinderboekenweek “worden wat je wil”. Juf Netty 

houdt van bakken en dat doet ze ook graag. 

Meester Henk wilde wel als veedrijver aan de 

slag. Hij heeft meester Elco gevangen als 

soldaat. Juf Hannah heeft een nieuw huis en dan 

heb je wat te klussen als bouwvakker. Achter de 
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kassa zitten en boodschappen afrekenen, dat leek juf Annemarieke wel wat. Boer René en boerin Linda 

waren er ook. Juf Dianne had haar raket geparkeerd en vloog even langs. In de hal klopten de harten 

van de kinderen vol verwachting en juf Sacha luisterde er goed naar! 

“Worden wat je wil”, je kan erover dromen! 

 

Blink 

Sinds dit schooljaar werken we voor de zaakvakken met de methode Blink Wereld Geïntegreerd. De 

vakken worden hier thematisch aangeboden, in plaats van als losse vakken. In de periode tot en met de 

herfstvakantie stond op school het brede thema 'Wow, de wereld!' centraal. In groep 4 is er gewerkt aan 

het thema 'Op ontdekkingsreis!', in groep 5 en 6 is er gewerkt aan het thema 'Aardse extremen' en in 

groep 7 en 8 is er gewerkt aan het thema 

'Wereldsterren'. In de klas krijgen de kinderen in 

een vijftal lessen informatie over het thema. 

Hierbinnen gaan zij zelf al onderzoeken wat zij 

interessant vinden wat betreft het thema en in 

sommige lessen komen ook proefjes voorbij. 

Vervolgens stellen de kinderen een 

onderzoeksvraag op en gaan ze op zoek naar het 

antwoord hierop. Aan de hand van het onderzoek 

wordt vaak ook een product gemaakt, in groep 6 

bijvoorbeeld een muurkrant deze keer. De 

kinderen zijn erg enthousiast aan de slag gegaan 

binnen de thema's! 

 

Squidgame 

U heeft wellicht al gehoord van de serie “Squid-Game”. Een serie op Netflix met de leeftijdsclassificatie 

van 16 jaar en ouder. In deze serie worden ouderwetse kinderspelletjes (na) gespeeld. Klinkt onschuldig 

maar de spellen gaan gepaard met een hoop geweld. Op dit moment hebben we (nog) niet de indruk 

dat dit veel impact heeft op onze leerlingen in de bovenbouw maar we merken wel dat sommige 

leerlingen dit kijken. In elk geval roept het de belangstelling op van veel leerlingen. Er zijn verhalen 

bekend van scholen waar de spelletjes in de pauzes worden nagespeeld inclusief het geweld dat in de 

serie voorkomt. Het mag duidelijk zijn dat dit bij ons op school geen  plek krijgt. Het past niet bij dat 

wat wij als Baken voorstaan en willen uitdragen. Uiteraard zullen we het gesprek erover voeren in de 

klas. Het lijkt ons goed om u hier op te wijzen en dit thuis ook met uw zoon of dochter te bespreken. 

Wanneer u op google de serie opzoekt dan kunt u zelf onderzoeken wat u ervan vindt.   

 

 

 



 

 

NPO-gelden  

Vorig schooljaar heeft u kunnen lezen dat het (basis)onderwijs extra gelden heeft gekregen. Het doel 

van deze tijdelijke gelden is om leerlingen daar waar nodig extra te kunnen ondersteunen. Hierbij 

hebben wij de keuze gemaakt om extra te investeren in leraren en ondersteuners. Zo zijn o.a. juf Ineke, 

juf Romy, juf Annelies, juf Marike en juf Sietske extra beschikbaar om daar waar nodig leerlingen extra 

te kunnen begeleiden. Hiernaast is er per klas een budget beschikbaar om een activiteit te ondernemen 

gericht op het sociaal welbevinden van de groep. Per groep wordt er dit jaar een extra activiteit gepland. 

Dit kunt u zien als een extra schoolreis. De leerkracht zal u hier over 

informeren. Groep 4 is inmiddels naar het Aviodrome geweest. 

Verder schaffen we extra Chromebooks aan, investeren we extra in 

scholing van ons team en zijn we aan de slag met onderzoekend en 

ontwerpend leren. Hiervoor gebruiken wij de methode Blink.  

 

Voorleeskampioen 

Fenne (in het midden op de foto) uit 8B is voorleeskampioen geworden! Ze las een stuk voor uit het boek 

juffrouw Pots.  

 

Een groot compliment voor alle 3 natuurlijk 

want alle 3 lazen erg goed! Fenne van harte 

gefeliciteerd!  

 

Kamp groep 8 
Groep 8A, 8B en 8C zijn op kamp geweest in 

Otterlo. 

Justin schrijft hierover:  

Ik vond het schoolkamp heel leuk, omdat er leuke spellen waren. Het is gezellig met je klasgenoten. Je 

kunt daar bordspellen met je vrienden spelen en je kunt lekker kletsen met ze. Het fietsen daar naar toe 

was oké; niet heel leuk, niet heel stom. Ik vond het leukste spel dat de leraren zich verkleedden in 

dierenkostuums en dat ze uit bosjes of achter bomen sprongen, terwijl we in het bos liepen. Het was leuk 

om de reacties te zien van je groep als de leraren uit de bosjes sprongen. De tocht door het bos duurde 

eigenlijk best lang.  

 

En Janika schrijft hierover: 

Ik vond het gezellig, het kletsen was gezellig en alle spellen waren spannend en leuk. Het was ook leuk 

omdat we een goede samenwerking hadden en het altijd gezellig bleef. Ik vond het grappigste moment 

op schoolkamp dat we de vossen gingen zoeken en dat je er soms achter kwam dat het moeders, vaders 

of opa´s en oma´s waren.  

 



 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

In de komende weken gaat het over Jozef. Hij droomt bijzondere dromen en is het lievelingetje van zijn 

vader. Zijn broers kunnen hier niet goed tegen. Het lijkt heel slecht af te lopen met hem maar God heeft 

een bijzonder plan met zijn leven en gebruikt zelfs de moeilijke omstandigheden om er iets goeds mee 

te doen. 

 

Week 42/43: 18-29 okt. 2021 

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11 

Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36 

Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 

Week 44: 1-5 nov. 2021 

De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23 

De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23 

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8 

Week 45: 8-12 nov. 2021  

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36 

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57 

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42 

Week 46: 15-19 nov. 2021  

Het graan is op, Genesis 43:1-14 

Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34 

De zilveren beker, Genesis 44:1-13 

Gebedsgroep  

Vorig schooljaar kon de oudergebedsgroep in verband met de corona maatregelen niet op school 

samenkomen. Met ingang van oktober wordt er een nieuwe start gemaakt. Eens per maand komt de 

oudergebedsgroep samen om te bidden voor de school, de kinderen en alle leerkrachten en 

medewerkers. Vooralsnog is de gebedsgroep opgedeeld en zal deels op een woensdag en deels op een 

vrijdag samenkomen in de lerarenkamer op de locatie aan De Reede. 

Wilt u meebidden, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 

oudergebedsgroep.hetbaken@gmail.com 

Baken-Organisatie 

Privacy instellingen  
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In Parro kunt u de privacy instellingen aanpassen, maar ook absentiemeldingen doen sinds dit 

schooljaar.  

Opbrengst boekenmarkt 

De boekenmarkt op de beide locaties van het Baken heeft een totaal bedrag van €325,65 opgeleverd. 

Het bedrag willen wij schenken aan de stichting Jarige Job (https://stichtingjarigejob.nl/) . Al ruim vijf 

jaar verzorgt de stichting verjaardagsboxen voor kinderen uit arme gezinnen. Voor 

deze gezinnen is het al moeilijk om in basisbehoeften als eten te voorzien. Het uitgeven 

van geld aan een verjaardagcadeau, versiering en snoepgoed is niet aan de orde. Daar 

is geen geld voor. De stichting Jarige Job komt die ouders tegemoet. Hopelijk heeft uw 

kind al veel leesplezier van de gekochte boeken en u hartelijk bedankt! 

 

Namens de leescommissie, 

Caroline en Sacha 

 

Ouderbijdrage wordt later geïnd 

Wellicht heeft u gemerkt dat de ouderbijdrage nog niet is geïnd, dat klopt. Naar verwachting zal dit in 

de komende periode gaan gebeuren, een exacte datum weten we nog niet. We gaan over naar een 

systeem dat hoort bij ons huidige administratie systeem ParnasSys, dit vraagt enige voorbereidingstijd. 

 

De bijdrage bestaat uit 2 bedragen. Namelijk uit 25 euro en hiervan wordt o.a. het 

sinterklaasfeest, het kerstcadeau, sportactiviteiten betaald. Hiernaast vragen we nog 

een bijdrage van 20 euro. Hiervan betalen we de schoolreizen, de bosdagen en het 

kamp van groep 8.  

 

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 

 

Schoolgids 2021-2022  

Onze nieuwe schoolgids staat op onze website. Nieuwe gezinnen ontvangen een 

fysiek exemplaar. U kunt de gids hier lezen: 

https://www.bakenveenendaal.nl/schoolgids-2/  

 

Kanjertraining  

Onderstaande regels zijn zichtbaar in school en vormen een belangrijke basis 

voor hoe we op onze school met elkaar omgaan.  

 

We vertrouwen elkaar 
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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  

Oktober  

 18-22   Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 

 25        School start weer  

 

November 

 3           Dankdag  

 5         Schoolbezoek Johan van Leeuwen (bestuurder CPOV) 

 18        Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Op 19 november 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 dit schooljaar vol zit. Heeft u vragen, bel dan even naar school om de opties te 

bespreken. In januari 2022 zal er een instroomgroep starten. Wanneer u leraren kent of zelf 
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geïnteresseerd bent om te komen lesgeven dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. De 

advertentie vindt u hier: https://www.bakenveenendaal.nl/vacatures-3/  

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 
Ik wens u allemaal goede weken toe! 
 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken 
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