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Om te beginnen 

Vrijwel alle corona maatregelen worden losgelaten. Hiermee zijn veel mensen uiteraard erg blij. Ik kan me 

voorstellen dat voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben dit nog spannend kan zijn. Ook is het 

gewoon weer wennen om alles te kunnen doen wat een lange tijd niet mogelijk was. Tegelijkertijd is corona 

niet weg. Meerdere collega’s zijn ziek geworden in de afgelopen weken en het herstel duurt regelmatig 

langer dan een week. Hierdoor is er nog steeds sprake van uitval van lesdagen doordat het vervangen niet 

altijd lukt. Wel merken we dat het aantal zieken gelukkig minder is geworden. We hopen dat we de komende 

weken en maanden weer terug mogen gaan naar een gewone situatie, waarin we weer de voor ons normale 

dingen kunnen doen!  

 

Op school hebben de kinderen en leerkrachten een drukke periode achter de rug. Het afnemen van Cito-

toetsen zit er inmiddels op. De leerlingen hebben het eerste rapport gehad en ook zijn de oudergesprekken 

geweest.  Als school bekijken we onze resultaten goed en bepalen nu onze aanpak voor de komende periode. 

Dit gebeurt uiteraard voor individuele leerlingen, maar ook kijken we naar wat goed gaat binnen de school 

en waar we de komende periode op schoolniveau aan willen werken. In het komende Scheepsjournaal zullen 

we u hierover verder informeren. De indruk die we nu hebben is dat de resultaten over het algemeen redelijk 

op orde zijn, maar we zien wel dat het coronavirus invloed heeft gehad.  

 

Komende week is het voorjaarsvakantie. We hopen dat u samen met uw gezin hiervan kunt genieten.  

 

In de Bijbelverhalen gaat het over de periode dat de Here Jezus op aarde was. De verhalen die verteld worden 

zijn bijzonder en keer op keer gebeuren er wonderen waarin Jezus aan de mensen laat zien wie Hij is. In één 

van de verhalen gaat het over het zegenen van de kinderen. De volwassenen wilden de kinderen weg houden 

bij Jezus, maar Hij zegt dat we moeten worden als de kinderen en net als de kinderen moeten open staan 
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voor God. Wat een mooi voorbeeld. Soms kunnen we als volwassenen lang over dingen nadenken, zien we 

uitdagingen en moeilijkheden. Kinderen zijn vaak nog heel onbevangen, doen gewoon dingen en denken 

niet te moeilijk over dingen na.  

    

Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

Lana (3A) en Naud van Os (1A) van Os hebben op 9 februari een broertje hebben 

gekregen. Hun broertje heet Stan. Van harte gefeliciteerd en wensen het gezin 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. 

 

Baken-Team 
Berichten rondom collega’s  

Juf Simone is herstellende van een operatie, we hopen dat ze in maart weer kan beginnen met werken. Juf 

Nelleke heeft juf Ine vervangen, waarvoor heel veel dank! Juf Ine is inmiddels weer terug. Juf Melissa gaat 

met verlof vanaf 14 maart. Ze wordt dan vervangend oor juf Nelleke. 

We zijn erg blij dat zij dit weer wil doen! Melissa blijft nog wel op 

school aanwezig de eerste weken. Wegens corona mogen zwangere 

collega’s in principe vanaf 28 weken niet meer lesgeven. Vanaf 7 maart 

komt Rens van Kooten bij ons werken. Hij zal als leraar ondersteuner 

aan de slag gaan in vooral groep 5A en groep 6A. Welkom op Het 

Baken!  

 

De intern begeleider van de bovenbouw. Rhodé Jansen gaat steeds meer werkzaamheden oppakken. Vanaf 

14 maart is zij weer het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen van groep 6 en 7. Renée Stapper, die 

haar heeft vervangen, blijft voorlopig nog wel werkzaam bij ons Het Baken. Graag uw vragen rondom de 

leerlingenzorg aan Rhodé stellen.   

 
In de afgelopen weken zijn er veel collega’s ziek geweest door het coronavirus. Soms waren collega’s 

‘gewoon’ ziek of hadden ze in hun privé situatie te maken met  moeilijkheden. We zijn dankbaar dat niemand 

ernstig ziek is. Ik wens de collega’s sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  
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Hieronder vindt u het bijbelrooster voor de komende weken, zodat u ook thuis hierover kunt praten en 

kunt vragen wat er in de klas aan de orde is geweest.  

Week 10: 7-11 mrt. 2022 

Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52 

Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56 

De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30 

Week 11: 14-18 mrt. 2022 

De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37 

Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10 

De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26 

Week 12: 21-25 mrt. 2022 

Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1 

De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13 

In paniek, Marcus 9:14-29 

Week 13: 28 mrt. – 1 april 2022 

Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16 

De rijke man, Marcus 10:17-27 

Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45 

Baken onderwijs 
Formatie 

In deze periode gaan we aan de slag met de verdeling van de beschikbare middelen voor het nieuwe 

schooljaar. De verwachting is dat we, net als dit jaar, weer met 24 groepen zullen gaan starten. De groepen 

7 (de huidige groepen 6) zullen weer naar De Schakel gaan. Duidelijk is dat meester Piet, juf Ineke en meester 

Jan met pensioen zullen gaan aan het einde van dit schooljaar. We zijn inmiddels al gestart met het zoeken 

naar nieuwe collega’s. Wie in welk groep les gaat geven hoort u later van ons.  

 

Schoolontwikkelingen  

In de afgelopen 2 jaar is er veel niet mogelijk geweest of alleen maar digitaal. Het lijkt erop dat we nu weer 

fysiek kunnen gaan vergaderen. We zijn hier erg blij mee, omdat dit nou eenmaal prettiger werkt. In april 

gaan we als team starten met een traject rondom ons lesgeven (didactisch handelen). De bedoeling is dat 

we ons onderwijs verder versterken, onze schoolafspraken waar nodig te vernieuwen en nog beter op elkaar 

af te stemmen en ons zelf te inspireren en motiveren om nog beter les te kunnen geven aan uw kind(eren)!  
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Stagezaken   

Om ruimte te bieden aan studenten die leerkracht of onderwijsassistent willen worden zijn studenten op Het 

Baken welkom. Ook bieden wij, waar kan, de ruimte voor verschillende snuffelstages om zo jongeren te 

motiveren voor ons mooie beroep. 
 

Momenteel hebben we al verschillende snuffelaars gehad en lopen er 10 studenten stage bij 

ons op school.  

Dit zijn: Annelie in 6A, Anna in 3A, René in 7A, Sanne in 6B, Cornelieke in 2B, Rens in 5A, Joëlle 

in 8B, Denise in 8C en Nathalie in 6C. Daan ondersteunt de leerkrachten van groep 1D. In 

maart start onze 2e lio student Sietske Borsboom haar afrondende stage in groep 3B. We 

wensen alle studenten een goede start of vervolg toe van hun stage op onze school. 

 

Annelies, Christine en Jolanda 

 

Cultuurcommissie 

De afgelopen weken zijn we gestart met de themaweken in bijna alle 

groepen. We werken met de hele school over het thema: ‘hallo wereld!’. 

Daarbij gebruiken we de geïntegreerde methode Blink in de groepen 4 

t/m 8. Zoals u misschien al heeft meegekregen van de leerkracht  via 

Parro, werkt iedere klas op zijn 

eigen manier aan het thema. In de 

jaarkalender staat op 24 maart de 

inloopavond gepland. Deze avond 

zal helaas nog niet in de school plaats kunnen vinden. We willen u wel 

graag meenemen op onze wereldreis, maar zoals deze reis voor ons 

een verrassing is, blijft dat voor u nog even een verrassing.  

 

Vieringen    

Dit schooljaar zouden we de paasviering met kinderen en ouders in de Westerkerk houden. Als commissie 

Vieringen hebben we besloten om dit niet door te laten gaan.  Deze keus hebben we in januari al gemaakt, 

omdat we dan ook met de voorbereidingen zouden moeten gaan beginnen. 

Op dat moment waren veel dingen nog onduidelijk en onzeker hoe het zou verlopen met de maatregelen 

rondom het heersende coronavirus.  Nu dit toch positief uitpakt is het voor ons niet meer te organiseren om 

zo’n grote viering op te zetten, ook omdat er nog steeds veel leraren afwezig zijn.  

De paasviering zal daarom ook dit schooljaar, op donderdag 14 april, onder schooltijd in de groep gehouden 

worden. 
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We hopen de komende periode weer stabiliteit binnen de school te krijgen én te houden gezien de onrustige 

periode die we achter ons hebben liggen en waar we op dit moment ook nog steeds mee te maken hebben.  

In de komende weken gaan we als team verder bespreken hoe we u in onze school weer fysiek kunnen 

verwelkomen! 

Baken-Organisatie 

Privacy instellingen  

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

 

Gevonden voorwerpen op ’t Kofschip  

Op Het Kofschip liggen heel veel gevonden voorwerpen. In de week van 7 t/m 11 maart kunt u na schooltijd 

komen kijken of er nog spullen van uw zoon / dochter bij liggen. Op vrijdagmiddag 11 maart gaan de spullen 

die er nog liggen naar DORCAS.  

 

Nieuwe kozijnen en schilderwerk op ’t Kofschip en De Reede 

Op ’t Kofschip is gestart met de vervanging van de kozijnen en worden de kozijnen hierna geschilderd.  Op 

de Reede is het schildwerk bijna afgerond. Het ziet er 

op beide locaties al erg mooi uit en we zijn blij dat de 

gebouwen een flinke opknapbeurt krijgen.  

 

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  

Een bericht uit groep 7C.  

Zoals jullie wellicht weten, maken we bij de Kanjertraining gebruik van de vier petten. De witte pet staat voor 

de 'kanjer'. In combinatie met de witte pet staat de zwarte pet voor de leider, de rode pet voor humor en de 

gele pet voor vriendelijkheid en te vertrouwen. Zonder de witte 

pet slaan deze eigenschappen door.  

In meerdere groepen gebruiken we het pettenkwadrant. Bij ons in 

groep 7c staat dan één kind centraal, de andere kinderen schrijven 

op een kaartje hoe ze over hem / haar denken en mogen dit 

binnen het pettenkwadrant leggen. Het kind dat feedback heeft 

ontvangen, mag drie kaartjes uitkiezen en daar uitleg over vragen 

én alle kaartjes meenemen. 
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De meeste kinderen vinden het leuk om aan de beurt te komen en te horen hoe anderen over hem / haar 

denken. 

 

In groep 7 behandelen wij verschillende thema’s. Zo werken 

wij aan het zelfvertrouwen van kinderen, het oplossen van 

problemen en is er aandacht voor sociale media. Regelmatig 

sluiten wij de les af met een kanjerspel. Denk bijvoorbeeld 

aan een kind dat vraagt of de andere kinderen te vertrouwen 

zijn, zijn/haar ogen dicht doet en met behulp van een 

klasgenoot naar een bepaald punt in het lokaal loopt.  

 

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:              rhode.jansen@bakenveenendaal.nl  

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   

Maart 

7    School start weer 

9 Biddag 

10 MR-vergadering  

30 BHV-middag team Het Baken  
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Het volgende Scheepsjournaal wordt op 1 april 2022 verstuurd. 

 

Kalender 2022-2023                                                                    

De concept data voor de vakanties voor 2022-2023 kunt u lezen in de jaarkalender. In principe zijn deze 

data vastgesteld. Wel moet de MR hiermee formeel nog instemmen. Voor 1 april, zo is de verwachting, zijn 

alle data definitief vastgesteld. 

 

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023                                                                    

Ik wil u vragen om, als uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind zo snel mogelijk in te 

schrijven. Er zijn behoorlijk wat aanmeldingen bij de kleuters. 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 goede weken toe!  

 

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

 

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken  
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