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Om te beginnen 

De kerstvakantie is voor de leerlingen een week eerder gestart dan we hadden gedacht. Het zijn intensieve 

weken geweest voor u als ouders en ook op school. Steeds vaker was het onmogelijk vervanging te vinden 

voor zieke collega’s en ook reguliere vacatures zijn lastig in te vullen. Hiernaast hebben we te maken gehad  

met veel klassen en individuele leerlingen die regelmatig afwezig waren door de quarantainemaatregelen. 

Het is een enorme uitdaging voor het team om alles goed te organiseren. Ik ben uitermate trots op mijn 

collega’s voor het werk dat is verzet. Ook merk ik bij u als ouders een positieve houding en ervaar ik ook 

begrip van uw kant. Dank daarvoor!  

 

Komend weekend  vieren we  kerst. Ook hiervoor geldt dat het anders is dan normaal. Kerkbezoek is lastig 

en veel bezoek thuis mag helaas ook niet. Met kerst vieren we de geboorte van de Here Jezus, de zoon van 

God die naar deze wereld toekwam. Een bijzondere gebeurtenis van ongeveer 2000 jaar geleden wat vandaag 

de dag voor veel mensen nog van grote betekenis is. Hij, Jezus, de Zoon van God, Schepper van hemel en 

aarde kwam voor elk mens naar deze wereld. Zijn geboorte was het begin van een bijzonder plan dat God 

met Hem had. Met Pasen staan we stil bij dit bijzondere plan.  We mogen weten dat God met ons meegaat. 

Kerst is ook een periode van hoop en verwachting.  Al in het 

Oude Testament staat in Deuteronomium 31:8 een tekst 

waarin God zelf heeft beloofd dat hij met ons mee zal 

gaan: 

De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen 

moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je 

door niets ontmoedigen. 

December 2021

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 
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Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

Bij de familie Heij is een zoon geboren, die de naam Daan kreeg. Hij is het broertje van Thijs (1B).  

Rose Sangster, ook uit 1B,  heeft een zusje gekregen die Julia heet! Van harte gefeliciteerd en we wensen 

beide gezinnen alle goeds en Gods zegen toe!  

 

Ook ontvingen we treurig nieuws. In het gezin van Bobbi (8B) en Lola (7B) is een broertje te vroeg geboren 

en overleden. Heftig en verdrietig nieuws dat we als mensen niet kunnen begrijpen. We wensen het gezin 

heel veel sterkte en Gods kracht toe in deze zeer moeilijke tijd.  

 

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  

Rhodé Jansen (IB-er bb) is inmiddels gestart met re-integreren en ze zal steeds 

iets vaker op school aanwezig zijn.  

Sietske Borsboom (juf groep 3B / groep 3C) heeft vorige week een zoon 

gekregen, hij heet Jûles. Hiermee feliciteren we haar van harte! 

 

Ine van Beijnum (groep 5B) kwam vorige week ook haar zoon aan de klas laten zien. Het was erg leuk dat ze 

er was met Teus. Het gaat goed met haar en de bedoeling is dat zij rond de voorjaarsvakantie weer gaat 

werken in groep 5B.   

 

Thirza Bakker (groep 2C) zal vanaf de kerstvakantie niet meer werken in groep 2C i.v.m. haar zwangerschap. 

Zij wordt vervangen door Anouk Hutten (ma-woe) en Arenda Nobel (do+vr).  

 

In januari 2022 start de instroomgroep 1D. Op maandag werkt juf Lianne en op dinsdag, donderdag en vrijdag 

juf Anouk Jagers. Op woensdag is 1D vrij. 

 

Verder zijn er af en toe leraren ziek, maar is er niemand ernstig ziek of langdurig afwezig. We zijn hier 

dankbaar voor. 

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

Hieronder vindt u de bijbelverhalen voor de komende periode. Na de kerstvakantie gaan de verhalen over 

Jezus als Hij volwassen is. We lezen en horen over de wonderen die Jezus deed toen Hij op aarde was!  
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Week 51: 20-24 dec. 2021 

Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80 

Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 

Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20 

Week 2:10-14 jan. 2022 

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13 

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 

In de synagoge, Marcus 1:21-28 

Week 3: 17-21 jan. 2022 

De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39 

De melaatse man, Marcus 1:40-45 

De verlamde, Marcus 2:1-12 

Week 4: 24-28 jan. 2022 

Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22 

Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28 

Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6 

Baken-Organisatie 

Start 10 januari wel of niet fysiek op school? 

Begin januari weten we waarschijnlijk of we de schooldeuren weer echt open mogen doen om de kinderen 

fysiek te kunnen ontvangen. Wanneer we niet open kunnen gaan zullen we dan met u communiceren over 

hoe het dan zal gaan verlopen. De eventuele online lessen zullen op 11 januari starten. We hopen uiteraard 

dat we gewoon open mogen gaan!  

 

Parkeren Rederijkers  

Regelmatig komen er meldingen van omwonenden rondom het parkeren bij 

de Rederijkers. Het is niet het terrein van ons als school maar ik wil wel aan 

u vragen om hier niet te parkeren. Het is vaak (te) druk en dit levert onveilige en gevaarlijke situaties op voor 

u, maar ook voor de kinderen van onze school. Ook zijn omwonenden soms geïrriteerd hierdoor. We willen 

graag een goede verstandhouding houden met de omwonenden. Ik hoop en reken op uw medewerking!  

 

Privacy instellingen  

In Parro kunt u de privacy instellingen aanpassen als u dit zou willen doen. 
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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  

 

Kanjertraining  

Kanjerregels op Het Baken:  

 

We vertrouwen elkaar 

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   

Januari 

10    School start weer  

17    Themaonderzoek inspectie op ‘t Kofschip  

Thema: Tijdsbesteding leraren als ze lesgeven, de tijd voor begeleiding en ondersteuning 

na schooltijd en de werkdruk die ze daarbij kunnen ervaren. 

17    Afname CITO-toetsen begint deze week 

26    Start nationale voorleesdagen  

 

• Eindtoets groep 8 is verschoven, de datum is nu 21 april 2022 (was 20 april). 
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Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

Op 28 januari 2022 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. 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 een goede vakantieperiode. Dank voor al uw inzet en begrip in de achterliggende maanden! We 

hopen elkaar (de kinderen?) op 10 januari weer te mogen zien en ontmoeten!  

 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team van Het Baken, 

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken  
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