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Om te beginnen 

De eerste week na de meivakantie zit er op. Het was een intensieve week. Afgelopen maandag ontvingen we 

het trieste bericht dat de moeder van Levi uit groep 6C is overleden. Donderdag 12 mei was de 

afscheidsdienst. Een groot aantal van de leerlingen uit groep 6C waren hierbij aanwezig. Een zeer verdrietig 

bericht zoals u kunt begrijpen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Levi en zijn familie. We wensen 

Levi en zijn gezin heel veel sterkte toe en Gods onmisbare kracht. In Jesaja 51 staat: Ik ben het die jullie troost. 

We bidden Levi de troost van God toe! Laten we in de komende 

maanden en jaren Levi niet vergeten!  

 

Naast dit verdrietige bericht gaan alle andere dingen gewoon door. 

Groep 8 is begonnen met het oefenen voor de musical, de avondvierdaagse komt eraan, de schoolfotograaf 

is geweest en de leerlingen (en collega’s ☺) werken hard in alle groepen! Wat ik persoonlijk als heel positief 

ervaar is dat we elkaar weer ‘live’ kunnen spreken!  

 

Baken-Leerlingen 
Geboorteberichten  

Vera uit groep 1B heeft een broertje gekregen. Hij heet Thomas. 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. 

 

mei 2022

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 

Tot slot 
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Baken-Team 
Berichten rondom collega’s  

 

Juf Thirza heeft een dochter gekregen, ze heet Maeve. Zij is geboren 

op 31 maart. Van harte gefeliciteerd en we wensen de juf en haar 

man Gods zegen toe! Binnenkort zal ze met haar dochter op school 

langskomen.  

 

 

Juf Sacha uit groep 4A kan voorlopig nog niet werken. Zij wordt vervangen door juf Romy. Juf Melissa is 

inmiddels met verlof en verwacht eind mei haar eerste kindje.  

 

Vrijdag 21 mei de laatste werkdag van juf Ineke. Zij gaat met pensioen. Zowel meester Piet als 

meester Jan gaan ook met pensioen, dit met ingang van de zomer.  

 

Wanner u hen de hand wil schudden kan dit op 15 juni op De Reede tussen 15.30 uur en 17.30 

uur. Meester Piet zal, uiteraard, ook afscheid nemen in de klas.  

 

Nieuwe collega’s  

We zijn in deze periode bezig met het inrichten van het nieuwe schooljaar en wie in welke klas les gaat geven. 

Angela van Viegenen  Karen Sytsema worden nieuwe collega’s op Het Baken. Juf Sietske en Marion werken 

al bij ons maar zullen definitief bij ons blijven. Er is nog een in te vullen vacature. Deze is vandaag verspreid. 

We zoeken nog een collega voor 2 dagen in groep 6. Zodra alles rond is hoort u bij wie uw zoon of dochter 

in de klas komt. De verdeling van de financiële middelen is besproken met de MR en ook is er instemming 

verleend.  

 

NPO-gelden 

De inzet van de NPO-gelden gaan komend jaar in grote lijn door zoals we dit nu ook hebben ingezet. De 

huidige inzet evalueren we in deze periode, we passen het huidige NPO plan aan en bespreken dit in juni in 

de MR. Hierna zal ik u hierover informeren. De NPO-gelden (= nationaal onderwijsplan) zijn gelden die vanuit 

de overheid beschikbaar zijn gesteld om alle leerlingen in Nederland extra te kunnen ondersteunen. De reden 

is dat de corona periode invloed heeft gehad op het onderwijs en we zo extra ruimte hebben om extra 

ondersteuning te kunnen geven. Zo zijn er dit jaar extra leerkrachten ingezet om de kinderen te kunnen 

ondersteunen maar ook extra sociale activiteiten. Een extra bezoek aan Nemo, het Archeon maar ook de inzet 

van een judo leraar en scholing van leraren!  
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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. De komende periode zijn de verhalen best wel divers. We 

horen over Saul die koning wordt, we praten over Hemelvaart en de komst van Gods Heilige Geest. Mooie 

thema’s die ons ook nu nog steeds veel kunnen leren. God wil ook vandaag u en mij kracht geven in alle 

omstandigheden!  

Week 19: 9-13 mei 2022 

Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10:2-16 

Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-27 

Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12:1-25 

Week 20: 16-20 mei 2022 

Saul gaat zijn eigen gang, 1 Samuël 13:1-14 

Samuël ligt wakker, 1 Samuël 15:1-12 

Saul kan geen koning blijven, 1 Samuël 15:13-31 

Week 21: 23-25 mei 2022 

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 

Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022 

De twaalfde apostel, Handelingen 1:12-26 

De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13 

De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40 

Baken-Onderwijs 
Ik-jij-wij week 

In de week van 30 mei tot en met 3 juni 2022 zal in iedere groep aandacht worden besteed aan het thema 

‘seksuele vorming en diversiteit’. Wij zullen ook dit jaar gebruik maken van de 

methode ‘Kriebels in je buik’ van Rutgers. Deze digitale methode geeft ons 

voldoende mogelijkheden om eigentijdse lessen te geven, passend bij onze 

christelijke identiteit. Niet alle lessen komen tijdens de themaweek aan bod. In 

iedere jaargroep zullen deze week lessen gegeven worden over lichamelijke 

ontwikkeling & zelfbeeld, voortplanting & gezinsvorming en seksuele 

weerbaarheid. Gedurende de rest van het schooljaar kunnen ook andere 

onderwerpen en lessen behandeld worden. Vaak zal dit gecombineerd worden met 

Kanjerlessen of lessen over het menselijk lichaam. Gesprekken over seksualiteit en 

mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:het.baken2@cpov.nl


 

 

 
’t Kofschip 2 | het.baken1@cpov.nl | De Reede 71 | het.baken2@cpov.nl | www.bakenveenendaal.nl

diversiteit zijn altijd goed, bijzonder waarde(n)vol en vaak ook leuk. De kans is groot dat u thuis flarden van 

de lessen terug kunt horen. Wij willen u betrekken bij deze lessen en daarom zal na iedere gegeven les de 

betreffende leerkracht u een kort bericht sturen. In dit bericht wordt heel beknopt beschreven welk 

onderwerp aan bod gekomen is en hoe de les verliep. Samen kunnen wij de kinderen helpen om zelfbewust, 

respectvol, weerbaar en vooral liefdevol om te leren gaan met een ander en zichzelf in de wereld van nu. Bij 

vragen en/of opmerkingen over de methode mag u altijd contact met ons opnemen. Inhoudelijke vragen, 

n.a.v. een gegeven les, mag u stellen aan de betreffende leerkracht.  

Hartelijke groet, mede namens de Baken collega’s, 

Romy Bastidas en Helga van Hardeveld  

Baken-Organisatie 

Goede doelen 

Fantastisch bedrag voor Kinderhuis Neevert in Tanzania 

 

De verkoop van stroopwafels voor het kinderhuis Neevert in Tanzania 

was een groot succes.  Maar liefst 3000 duizend pakjes zijn verkocht aan 

mensen die de kinderen van Neevert een warm hart toedragen. 

 

Het geweldige bedrag dat is opgehaald =  € 4360,-  Fantastisch !! 

Als dank hebben we voor op school een heel mooi fotodoek gekregen.  

 

Wilt u ook Neevert financieel steunen?   

Voor meer informatie kunt mailen naar:  info@neevert.nl  

Instagram: neevertchildrenhome 

 
 

 

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 in het houden van het toezicht tijdens de pauze momenten 

dan horen we dit graag. Het tijdstip is 

tussen 11.45 uur 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 

Vanuit de MR: 

• We hebben personele aangelegenheden besproken: de collega’s die blij nieuws hadden rondom 

zwangerschap of geboorte, maar ook de collega’s die (soms al langere tijd) ziek zijn 

• Dit jaar zijn er voor het eerst NPO-gelden aan de scholen toegekend, om de -door Corona 

opgelopen- achterstanden in te lopen. Er is veel gedaan van dit geld, zoals uitbreiding uren 

onderwijsassistentie, aanschaf spellen, scholing etc. Het is lastig te meten wat dit oplevert. We 

gaan hier op ongeveer dezelfde wijze mee door in schooljaar 2022-2023. 

• Omdat er 2 MR-leden (1 met GMR-taak) afscheid nemen, worden er in mei verkiezingen 

georganiseerd. Er hebben zich namelijk diverse ouders gemeld. 

 

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  

Afgelopen dinsdagavond was er een ouderavond. We waren 

met ongeveer 50 mensen. Fijn dat u er was! We kijken terug op 

een inspirerende avond en dit gaven de aanwezige ouders ook 

terug. Tips die u thuis kunt gebruiken zodat we op school en 

thuis elkaar  kunnen ondersteunen om elk kind een veilige plek 

te bieden op school. Het is lastig een ouderavond samen te vatten. Wat de Kanjertraining inhoudt leest 

u op de website van de Kanjertraining of in onze schoolgids. Het doel van de training is: 

 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven 

in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, 

maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, 

onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te 
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maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie 

recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

 

Komende week hebben we op 18 mei als team een 

nascholingsdag. We gaan ons weer verdiepen in dit thema!  

 
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   

Mei 

16  Deze week mogelijke oudergesprekken 

18   School is gesloten, studiedag Kanjertraining. Alle leerlingen zijn vrij  

23  De afname van de CITO-toetsen begint 

26  Alle leerlingen zijn vrij, Hemelvaartsdag 

27  Alle leerlingen zijn vrij  

 

6-10 juni leerlingen groep 1-4 zijn deze week vrij 

 

Het volgende Scheepsjournaal wordt op 10 juni 2022 verstuurd. 

 

Kalender 2022-2023                                                                    
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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, wanneer 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 
Komende weken is het Hemelvaart en Pinksteren. Nadat Jezus terugging naar de Hemel kwam Gods Heilige 

Geest. Ik wens u God nabijheid toe in alle omstandigheden!  

 

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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