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Om te beginnen 

Hoewel we nog steeds te maken hebben met zieke collega’s (corona en griep) is het de laatste weken een 

stuk rustiger rondom alle vervangingen. Fijn, dit zorgt voor rust in de klassen! Wel blijft het een uitdaging 

om zieke collega’s te kunnen vervangen. Het schoolvoetbaltoernooi is weer gestart en ook de 

avondvierdaagse zal dit jaar weer doorgaan. Mooi voor de kinderen dat deze activiteiten weer plaats kunnen 

vinden! Naast de mooie dingen zijn er ook zorgen. Wellicht in uw eigen gezin rondom ziekte of andere 

dingen, maar ook in de wereld. De oorlog in de Oekraïne komt dichtbij en in de digitale tijd zien we de 

beelden dagelijks binnenkomen in onze huiskamer. Als school hebben we een mooi bedrag opgehaald om 

deze mensen te helpen. We zijn dan ook trots op de leerlingen dat ze zich hier zo voor hebben ingezet! Maar 

helaas is  er veel meer leed in de wereld en ook hier willen we ons voor inzetten. We zijn bezig met het 

verkopen van stroopwafels om zo geld in te zamelen voor het kinderhuis Neevert in Tanzania. Fijn dat we zo 

ook andere doelen kunnen steunen!  

 

In april is het ook Pasen. Met Pasen denken we eraan dat Jezus opstond uit de dood. En eigenlijk begint het 

verhaal bij Goede Vrijdag, de dag waarop de Here Jezus onschuldig werd veroordeeld en ter dood gebracht. 

Hij was onschuldig en zonder zonde, maar nam zo de zonde van alle mensen op zich. We staan stil bij dit 

bijzondere moment door dit te vieren met de kinderen in de klas. Het is bijzonder dat we in Nederland dit in 

vrijheid mogen vieren met elkaar!  Komend schooljaar 

willen we weer vieringen organiseren waarbij u als ouders 

ook weer welkom bent!   

 

Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

April 2022

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 

Tot slot 
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Baken onderwijs 
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Bij de familie Immink is een zusje geboren. Zij heet  Maria Adriana. Zij is het zusje van Joëlle en Yasmine! 

Van harte gefeliciteerd en we wensen het gezin alle goeds en Gods zegen toe!  

  

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 (4A) was enige tijd afwezig wegens ziekte. Momenteel is zij 

vrijwel hersteld. Hetzelfde geldt voor juf Rhodé. Als IB-er is ze 

momenteel weer aan de slag voor groep 6-8. 

 

Naast de genoemde collega’s zijn er regelmatig collega’s afwezig i.v.m. ziekte. Corona en de gewone griep 

zijn er nog steeds. Meestal lukt het om hen te vervangen, een enkele keer ook niet. 

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

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

vragen wat er in de klas aan de orde is geweest. We praten over de tijd dat Jezus op aarde leefde en wat er 

gebeurde voordat hij stierf aan een kruis en weer opstond uit de dood. Hierna gaan we terug naar de verhalen 

uit het oude testament en horen we verhalen over Samuël en koning Saul.   

 

Week 14: 4-8 april 2022 

Bartimeüs, Marcus 10:46-52 

De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10 

Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus 12:1-12 

Week 15: 11-15 april 2022 

Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14:1-11 

De laatste maaltijd, Marcus 14:12-25 

De opstanding, Marcus 16:1-20 

Week 16: 19-22 april 2022 

Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1 

De zonen van Eli, 1 Samuël 2:11-26 

De roeping van Samuël, 1 Samuël 3 
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Week 17: 25-29 april 2022 

Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22 

Saul, de zoon van Kis, 1 Samuël 9:1-16 

Saul wordt tot koning gezalfd, 1 Samuël 9:17 – 10:1 

Baken-Onderwijs 

Programmeren  

Sinds dit schooljaar zijn we op Het Baken aan de slag gegaan met het thema programmeren. Dit doen we 

om de leerlingen mee te nemen in de wereld achter computerprogramma's en om ze meer oplossingsgericht 

te leren denken. Er wordt een 'probleem' voorgeschoteld en de leerlingen leren om 

dat probleem in kleine stapjes op te lossen. Dit begint al bij de kleuters waar we werken 

met Bluebots. Dit zijn kleine rijdende robotjes die je een route kunt laten rijden waarbij 

je van te voren al goed over de route moet nadenken. In groep 3 en 4 gaan we aan de 

slag met ScratchJR en Ozobot. Met ScratchJR leren kinderen om een figuurtje te laten 

bewegen door middel van commando's. Op die manier kunnen kinderen hun eigen spelletje of verhaaltje 

ontwerpen. De Ozobot is een kleine robot die je over een lijn moet laten rijden en deze verschillende 

opdrachten kan laten uitvoeren door middel van kleurencombinaties die worden gescand door de Ozobot. 

In groep 5 en 6 gaan we verder Scratch, het vervolg op ScratchJR. Hier leren kinderen hoe je bijvoorbeeld 

een eigen game maakt en wat daar allemaal bij komt kijken. In groep 7 gaan we werken met de Microbit; 

een klein apparaatje wat je kunt programmeren om muziek te maken, een spellletje  mee te doen, een 

lichtshow te geven etc. In groep 8 willen we tenslotte aan de slag met videobewerking. Op deze manier 

hebben we een doorgaande lijn gecreëerd van de kleuters tot groep 8. We 

merken dat de leerlingen erg enthousiast zijn om hiermee aan de slag te gaan 

en we hopen dat u zo een beeld heeft van wat wij op Het Baken mogen doen 

rondom dit thema. 

 

Alternatieve themaweek:  Hallo Wereld!  

De afgelopen weken zijn we met de hele school bezig geweest met het thema: Hallo Wereld. Iedere groep 

heeft een reis gemaakt en daar onderzoek naar gedaan. U ontvangt komende week een filmpje hiervan!  

De cultuurcommissie 

 

Baken-Organisatie 

Schoolfotograaf  

Dit jaar komt de schoolfotograaf op maandag 9 mei op beide locaties en op donderdag 12 mei nogmaals 

op De Reede. Dit is dus direct na de meivakantie!.  

 

Er worden individuele foto's en groepsfoto's gemaakt. Ook zal er gelegenheid zijn om met broers en zussen 

samen op de foto te gaan. 
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Deze data staan niet in de jaarkalender! 

U krijgt nog een mail maar noteert u de schoolfotograaf alvast in uw agenda? 

 

Goede doelen 

Bericht van de goede doelen commissie:  

In het spaarpotje van het zendingsgeld van het Baken zat nog een mooi bedrag dat we mochten doneren 

aan een goed doel. We hebben er als eerste voor gekozen om Caroline van Ravenswaaij te steunen. Zij is 

werkt op het Erf en is eind februari voor 3 maanden naar Oeganda vertrokken om daar een 

startende school verder op te bouwen. Dit is de Nayuki 

Juniorschool in Busia. We hebben een bedrag van € 500,00 

overgemaakt. Dit wordt gebruikt voor lesmiddelen zoals schriften, 

potloden enz. En ook voor de verdere opbouw van de school.  

Juf Caroline 

Het tweede doel dat wij steunen is ook in Oeganda:  

 

Gabriël is een jongetje van 3 jaar. Toen zijn moeder Harriët Ayugi 6 maanden zwanger 

was kregen zij en haar man een verkeersongeluk waarbij haar man omkwam. Gabriël kwam gelukkig gezond 

ter wereld. Moeder zorgt nu alleen voor hem. Ze hoopt binnenkort haar studie af te ronden en zo weer te 

kunnen zorgen voor een inkomen. Sinds kort gaat Gabriël naar school. Dit kost € 480,00 per schooljaar voor 

een schooluniform, bus, ontbijt, lunch en schoolgeld. Met de gift van € 480,00 van het Baken zijn er voor het 

komende jaar geen zorgen over het schoolgeld voor 

Gabriël. Harriët heeft laten weten dat ze zeer dankbaar 

is voor onze steun! Gabriël en Harriët.  

  

Heel fijn dat we op deze manier andere mensen en 

kinderen kunnen helpen bij het geven en 

ontvangen van onderwijs: 

 

           

HET BAKEN   GOED ONDERWIJS   VER WEG  &  DICHTBIJ!! 

 

 

Privacy instellingen  

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

Wanneer het u leuk lijkt om mee te draaien tijdens het toezicht tijdens de pauze momenten dan horen we 

dit graag. Het tijdstip is tussen 11.45 en 

12.45 uur. We betalen hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding van 9 euro per 

keer dat u meedraait. We zoeken mensen 

voor zowel het Kofschip als De Reede. U 

kunt een bericht sturen naar: 

overblijf.dereede@bakenveenendaal.nl of 

overblijf.kofschip@bakenveenendaal.nl  

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

In september 2022 lopen de termijnen van Peter Bos en Jeroen Ferwerda (beiden MR-lid oudergeleding) 

af. Zij hebben aangegeven niet door te gaan voor een volgende termijn. Dit heeft gevolgen voor de 

taakverdeling binnen de MR. Peter Bos zal aftreden als voorzitter van de MR, Ronald de Goeij zal hem met 

ingang van het volgend schooljaar opvolgen. Jeroen Ferwerda zit naast de MR ook in de GMR*, de positie in 

de GMR kan eventueel door zijn opvolger worden ingevuld. 

 

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar, de vergaderingen zijn in de avond. Met de MR zijn we van plan 

om begin volgend jaar een training te volgen over de inhoud en rol van de MR in het primair onderwijs. De 

MR heeft instemmingsrecht op een aantal onderwerpen binnen de school. Dit zijn bijvoorbeeld de 

schoolgids, het werkverdelingsplan, de besteding van de 

ouderbijdrage, etc. Voor de komende jaren is ook 

de uitgave van de budgetten van de corona gelden een 

belangrijk onderwerp. De MR gaat niet over individuele 

leerlingen of docenten. 

 

Wil jij als ouder in de MR, stel je dan kandidaat voor MR-lid oudergeleding.  Aanmelden? Stuur dan 

uiterlijk vóór 22 april een korte mail naar mr@bakenveenendaal.nl waarin je aangeeft waarom jij lid wilt 

worden van de MR. Geef hierbij aan of je alleen kandidaat wilt zijn voor de MR of dat je ook wilt meepraten 

met de GMR. Als blijkt dat er meer kandidaten zijn dan zal er een verkiezing gehouden worden, waarbij alle 

ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat(en).  

 

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de toekomstige voorzitter, Ronald de Goeij (06 10897821) 

 

*GMR, wat is dat? Het Baken maakt deel uit van het CPOV, de overkoepelende christelijke scholen van 

Veenendaal. Het CPOV heeft net als het Baken ook een medezeggenschap raad, de GMR. De GMR heeft 

inspraak op het beleid van het CPOV. De GMR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een 

vergadering. Voor de GMR-werkzaamheden krijg je jaarlijks een vergoeding, de MR is volledig vrijwillig. Voor 
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vragen over de GMR kunt u contact opnemen met Jeroen Ferwerda op 

mailadres: jeroenferwerda@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Ronald de Goeij 

--------------------------------------- 

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  

Op 18 mei hebben we als team een studiedag met betrekking tot de Kanjertraining. Op 10 mei is er 

een ouderavond voor u als ouders.  Noteer deze datum alvast. De ervaring leert dat dergelijke avonden 

u inzicht geven in de kanjertraining maar ook waardevolle tips die u kunt gebruiken thuis in de 

opvoeding. Zeer aanbevolen!  

 

 

 
In de groepen 5 maken we gebruik van de 

Kanjerverhalen: Max en de zwerver (mister 

Peanut) 

 

Bij het afgelopen verhaal stond vragen stellen en antwoord geven centraal. 

Mister Peanut wil het graag goed doen maar hij begrijpt nog niet alles. Daarom gaat er veel mis en worden 

mensen boos op hem. Mister Peanut wil geen pestkop zijn en daarom gaat Max hem helpen met het stellen 

van vriendelijke vragen. Ook leert Max aan mister Peanut hoe hij antwoord kan geven.  

 

Natuurlijk hebben wij ook geoefend met vragen 

stellen en antwoord geven, dit door het spelletje: Raad 

wie je bent. De kinderen kregen een blaadje waarop 

zij iets of iemand moesten schrijven en hebben deze 

bij hun buurman/buurvrouw op de rug geplakt. Het 

was de bedoeling er achter te komen wie of wat je 

bent, door gesloten vragen te stellen. In het begin was 

het best lastig, want de we willen graag het antwoord 

weten en vergeten dan soms proces.  

Er waren originele mensen/dingen opgeschreven, 

waarbij goede vragen gesteld moesten worden. Door goede vragen te stellen, antwoord te geven en goed 

te luisteren, kwam je tot het goede “antwoord”.  
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Wij zijn ook erg bezig met wie we als groep willen zijn. Wat zijn onze talenten en wat zijn 

onze valkuilen? Iedereen is een kanjer, alleen gedragen we ons soms niet altijd zo. We 

hebben elkaar nodig en doen het samen, hierbij horen natuurlijk ook 

samenwerkingsoefeningen. Afgelopen keer hebben we de oefening “de vloer is lava” 

gedaan. Iedereen moest met stoel de klas uit, zonder de vloer te raken. Wat een 

samenwerking! En wat waren we trots toen we allemaal op de gang stonden! Echte Kanjers! Deze oefening 

sluit ook mooi aan bij het volgende verhaal over luisteren en samenwerken. 

Groetjes van groep 5b 

 

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   

April 

7     Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag 

15   Goede Vrijdag, school is gesloten, alle leerlingen zijn vrij 

18 Tweede Paasdag, school is gesloten, alle leerlingen zijn vrij  

21 Eindtoets Route 8 

22 Koningsspelen groepen 1-8 

25 MR-vergadering  

27 Koningsdag, school is gesloten, alle leerlingen zijn vrij  
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Het volgende Scheepsjournaal wordt op 29 april 2022 verstuurd. 

 

Kalender 2022-2023                                                                    

De data voor de vakanties voor 2022-2023 kunt u lezen in de jaarkalender. Alle overige activiteiten worden 

in de komende maanden ingepland.   

 

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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