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juli 2022
Om te beginnen
Het schooljaar zit er bijna op. Afgelopen week zijn de afscheidsavonden van groep 8 geweest. Stuk voor stuk
mooie avonden waarin we afscheid hebben genomen van ruim 70 leerlingen van onze
school! Hoewel we hen zullen missen zijn ze er natuurlijk ook aan toe. We wensen de
kinderen en gezinnen alle goeds toe op hun nieuwe school. Bedankt dat we al die jaren van
jullie hebben kunnen genieten!
Het jaar is voorbij gevlogen. Gelukkig is er weer de ruimte om elkaar gewoon te kunnen ontmoeten op allerlei
momenten. Terugkijkend was het een pittig jaar. Corona heeft een groot deel van het jaar bepaald. De school
was tijdelijk gesloten, er was sprake van quarantaines, ziekte van leerkrachten, leerlingen en ouders en al het
gedoe wat hierbij komt kijken. Dankbaarheid is ook op zijn plaats. Voor zover bekend is iedereen goed door
de corona periode heen gekomen. We zien dat de resultaten (sociaal maar ook qua leren) in het algemeen
op orde zijn. Uiteraard kan het voor u persoonlijk net anders zijn en heeft u wél een moeilijke periode
doorgemaakt.
De zomervakantie gaat bijna beginnen. Wellicht gaat u op vakantie
of blijft u juist thuis. Vakantie is een periode om tot rust te komen.
Maar hoe doe je dat? Een (berg) wandeling? Met familie of vrienden
op pad of gewoon lekker in je eigen huis of tuin? Voor elk van ons
is het anders. Ik wens u, samen met uw gezin en kinderen een mooie
en goede vakantie toe. In Psalm 122 staat de volgende tekst “Ik sla
mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn
hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” God gaat met u mee in de vakantie. Misschien een
mooi moment om in de vakantie ook rust te zoeken bij God en tijd te nemen om te lezen in de bijbel!
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Baken-Leerlingen
Geboorteberichten
Er zijn geen geboorteberichten binnengekomen.

Verhuisberichten
De familie van de Hoek gaat verhuizen naar Scherpenzeel!
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
Melissa Hartman (groep 4B) heeft een zoon gekregen, die de naam Bram
kreeg. Hij is geboren op 23 mei. Van harte gefeliciteerd en we wensen de
juf en haar man Samuël Gods zegen toe!
Rhodé Jansen is weer helemaal hersteld gemeld Na de zomer zal zij weer
IB-werk doen voor groep 6-8. Renée Stapper heeft interim werk gedaan
en zal na de zomer niet meer terugkomen. Wij danken haar voor haar
inzet in de periode dat zij ons heeft ondersteund in de leerlingenzorg.
Sacha Snijders uit groep 4A kan voorlopig nog niet werken. Zij wordt vervangen door juf Romy. Ze hoopt
na de vakantie langzaam weer wat kleine dingen op te kunnen pakken.
Karin Huiberts werkt momenteel een beperkt aantal uren. Zij heeft last van de gevolgen van long-covid. Ik
wens de genoemde collega’s Gods zegen toe en van harte beterschap!

Nieuwe collega’s
Ten aanzien van het personeel heeft u vorige week alle informatie ontvangen. Er zijn nog 2 nieuwe collega’s
benoemd. De klassen die dit betreft zijn al geïnformeerd. Voor groep 6B is juf Annemieke Loggers benoemd
en voor groep 5B Marianne Meure. We heten hen van harte welkom en wensen hen een goede tijd toe op
Het Baken!
We zijn blij en dankbaar dat we alle vacatures hebben kunnen invullen! In deze periode waarin personeel
schaars is het geen vanzelfsprekendheid!
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Pensioen, afscheid nemen van collega’s en nieuwe collega’s die zich voorstellen
De collega’s die afscheid nemen en de collega’s die nieuw bij ons komen werken hebben een stukje
geschreven. Dit is als aparte bijlage toegevoegd.

Leerplicht en ongeoorloofd verlof
De regels rondom verlofaanvragen zijn helder en duidelijk verwoord in de leerplichtwet. Hier:
https://www.bakenveenendaal.nl/verlof-aanvragen/ vindt u de regels. De afgelopen maanden lijkt er een
toename te zijn van ongeoorloofd verlof. Ik begrijp dat het soms lastig is, maar het is echt zo dat als u verlof
neemt buiten de schoolvakanties, zonder geldige reden, we dit moeten melden bij de leerplichtambtenaar.
Hoe leerplicht hier vervolgens mee omgaat is aan de leerplichtambtenaar.

NPO-gelden
Het plan met betrekking tot het Nationaal programma onderwijs (=NPO) is in de MR besproken en
goedgekeurd. Ook de evaluatie van schooljaar 2021-2022 is besproken. Het komende jaar gaan we door op
de huidige manier. In de brief over de klassenverdeling van 24-06-2022 heeft u hierover al kunnen lezen. De
kern is dat we weer insteken op extra leraar ondersteuners in de groep of buiten de groep. De exacte inzet
wordt na de zomer bepaald maar in alle groepen is er ruimte voor
ondersteuning en ook zijn de collega’s die dit invullen al benoemd.
Het kan zijn dat kleine groepjes leerlingen extra worden begeleid of
soms een individuele leerling. Hiernaast is er budget beschikbaar
voor een extra sociale activiteit per groep. Dit was ook dit jaar al het
geval. Ook willen we extra insteken op de sociaal emotionele
ontwikkeling en de creatieve vorming extra stimuleren. Als laatste
gebruiken we een deel van de NPO-gelden ook om te kunnen
werken met kleinere groepen. De NPO-gelden zijn komend jaar nog beschikbaar. Voors schooljaar 20232024 vallen deze gelden weg en zullen de hierboven genoemde punten, normaliter, niet meer mogelijk zijn.

Kennismakingsavond op 1 en 6 september 2022
Na de zomer willen we op 1 september (groep 5-8) en 6 september (groep 1-4) een kennismakingsavond
plannen. Het idee bij deze is avond is het volgende.
•

Voorstellen leerkracht

•

Voorstellen ouders: naam ouder + naam kind

•

Kennismakingsspel (hieronder een aantal ideeën)

•

Kanjertaal bespreken aan de hand van de smileyposter en poster kanjerregels.

•

Praktische zaken rondom communicatie (afspraken vanuit het MT over parro/mail etc.)

•

Belangrijke zaken over je eigen groep. Achteraf wordt een informatiebrief verstuurd naar
ouders.

•

Vragenrondje

•

Informeel samenzijn
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Het doel is ontmoeting en wederzijdse verwachtingen vooraf helder te hebben om zo het nieuwe schooljaar
goed te kunnen starten. Na de zomer ontvangt u nog het tijdstip en een uitnodiging.

Belangrijke data 2022-2023:
Start nieuwe schooljaar 22 augustus 2022
September
1

Kennismakingsavond voor groep 5-8 (alle ouders)

6

Kennismakingsavond voor groep 1-4 (alle ouders)

7-9

Kamp groep 8 (locatie: Otterlo)

13

Oudervertelmoment (16.00-17.00 uur)

15

Oudervertelmoment (18.30-20.30 uur)

19

Oudervertelmoment (16.00-17.00 uur)

22

Oudervertelmoment 16.00-17.00 uur)

26-30

Feestweek 45-jarig bestaan Het Baken

10

oktober studiedag: alle leerlingen vrij

Overige data:
De data voor de vakanties voor 2022-2023 kunt u lezen in de jaarkalender.
Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl)

Bijbelverhalen
Bijbelverhalen
De afgelopen weken ging het in de verhalen over Koning Saul en David. Saul mocht geen koning blijven en
David zou hem opvolgen maar dat ging niet zomaar. Saul vond dit
namelijk erg lastig en gaf zijn macht niet zomaar op. Koning Saul wordt
zo jaloers, dat David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op
de vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn dat
ook helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David
de kans om af te rekenen met de koning: hij kan hem doden als hij wil.
Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog wel het meest
aan wat voor held hij is.

Baken-Organisatie
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
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 wij als een team een studiedag gehad over de Kanjertraining. Verschillende
onderwerpen kwamen aan de orde. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld: grensoverschrijdend gedrag,
meiden/ jongens venijn en contacten met ouders. Het is fijn om als team bezig te zijn met de
Kanjertraining. Herkenbaar, leerzaam en snel toepasbaar in de groepen. Er is altijd ruimte voor
teambuilding en deze activiteiten zijn vaak ook te gebruiken in de klas. We hebben weer nieuwe ideeën
besproken voor het komende schooljaar om de Kanjertraining weer goed te gebruiken binnen onze
school.
Kortom, een inspirerende studiedag!
Kanjerregels op Het Baken:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand blijft zielig

Cursus positief opvoeden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal biedt ouders in Veenendaal de groepscursus
‘Positief Opvoeden’ aan.
Triple P
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Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te
herkennen.
In de cursus komen ook de volgende onderwerpen aan bod:
•

ontwikkeling van het kind stimuleren

•

hoe om te gaan met probleemgedrag van het kind

•

moeilijke situaties goed laten verlopen

Tijdens de cursusavonden werkt u opdrachten uit aan de hand van het werkboek en een dvd met
filmpjes van situaties uit de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat u thuis huiswerktaken maakt
en oefent.
Duur cursus
De cursus bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten die in de avond plaatsvinden. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 augustus van 19.00-21.00 uur op de Twyn. Na de vier
groepsbijeenkomsten volgt een telefonische afspraak. Afsluitend vindt er een groepsbijeenkomst
plaats waar uw vorderingen worden besproken en naar de toekomst wordt gekeken. Het beste effect
wordt bereikt als beide ouders of opvoeders deelnemen aan de cursus. Op de website
www.positiefopvoeden.nl vindt u meer informatie over de methode Triple P.
Leeftijdscategorieën
De cursus ‘Positief Opvoeden’ is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Er nemen
minimaal zes tot maximaal twaalf ouders/opvoeders deel aan de training.
Aanmelden
Heeft u interesse of wilt u zich voor deze training aanmelden? Neem dan contact op met het
Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal door een e-mail te sturen naar info@cjgveenendaal.nl of
het formulier in te vullen op de website https://cjgveenendaal.nl/training/positief-opvoeden/
Cursusdata

28 augustus, 4, 11 en 18 september en 6 oktober

Belafspraken in de weken voor en na de laatste bijeenkomst.
Tijdstip

19.00 – 21.00 uur

Locatie

De Twyn: Verlaat 20e 3901 RG in Veenendaal

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 (1-3):

hetty.vanwoudenberg@bakenveenendaal.nl
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Ib-er middenbouw (4,5):

karen.sytsma@bakenveenendaal.nl

Ib-bovenbouw (6-8):

rhode.jansen@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
Juli/augustus
De zomervakantie start vrijdag 8 juli om 12.00 uur.
Het volgende Scheepsjournaal wordt op 16 september 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, 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, zeker op De Reede. 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
Enorm bedankt voor al uw inzet, op school maar ook thuis. Ook voor u is het een pittig jaar
geweest met quarantaines en thuisonderwijs! Ik wens u een goede en rustige zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Het Baken,
Wilfred Bruil
directeur Het Baken
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