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Om te beginnen 

De vierde schoolweek zit er al weer op. De start van het schooljaar is goed verlopen. We hebben u al ontmoet 

tijdens de kennismakingsavonden. Afgelopen week en komende week spreken we u individueel. We zien er 

naar uit om als team samen met u en de leerlingen er een mooi en leerzaam jaar van te gaan maken. In de 

week van 26 september vieren we met elkaar het 45-jarig bestaan van Het Baken. 

Een mooie mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Gelukkig zijn zulke 

activiteiten weer mogelijk. 

 

Ook dit jaar willen we vanuit onze visie ons onderwijs verder vormgeven in de school. Hieronder leest u wat 

we als Baken belangrijk vinden en waar we voor staan. 

 

Wij geloven dat ieder mens uniek is en geliefd door God. Wij zien de mens als 

nieuwsgierig en sociaal, dat wil zeggen: gericht op de eigen ontwikkeling én die 

van de ander en zijn omgeving. Daarvoor is het nodig dat de mens de ruimte 

krijgt om zich autonoom en kritisch denkend te ontwikkelen. Het Baken staat 

open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. De meeste leerlingen komen uit 

de directe omgeving van de school. Zij volgen over het algemeen acht aaneensluitende jaren onderwijs op onze 

school. Wij werken groepsgewijs binnen een systeem van jaarklassen. In elke jaargroep wordt het 

onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Wij noemen dat 

‘handelingsgericht werken’. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling van hun capaciteiten op sociaal, 

cognitief, expressief en motorisch gebied. Wij willen de kinderen samen met u, als ouders/verzorgers, opvoeden 

tot zelfstandige en kritische personen. Dit doen we in een sfeer van respect voor elkaar. 

September 2022

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 

Tot slot 

 

 

 

 

Om te beginnen 

Baken leerlingen  

Baken Team 

Baken onderwijs 
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In de bijbelverhalen hebben de kinderen de afgelopen weken de verhalen gehoord over de periode dat het 

volk Israël in slavernij leeft in Egypte. Het zijn verhalen die de kinderen vaak erg mooi vinden. In de komende 

periode horen we hoe God het volk van Israël bevrijdt uit Egypte. Mozes blijft, keer 

op keer, bij de farao komen omdat het volk weg wil uit Egypte en uiteindelijk mogen 

ze vertrekken. God leidt het volk uit Egypte, dwars door moeilijke omstandigheden 

heen. En dit is wat ik het Baken ook toewens. Dat God dit jaar met ons mee op zal 

trekken. Dwars door de omstandigheden heen. Ik wens u ook samen met uw 

kind(eren) een goed en leerzaam leerjaar toe!  

Baken leerlingen 

Geboorteberichten 

Er zijn geen geboorteberichten binnengekomen. Er zijn in groep 1A, 1B en 1C een aantal nieuwe leerlingen 

gestart. We heten hen van harte welkom. Dit geldt ook voor de gezinnen die voor het eerst op Het Baken 

zijn gekomen!  

 

Mocht er iets zijn 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  

In ons team zijn enkele collega's langdurig afwezig. Sacha Snijders knapt langzaam op en 

komt af en toe op school. Karin Huiberts werkt gedeeltelijk en heeft ook tijd nodig om weer 

helemaal te herstellen. Ine van Beijnum zal tijdelijk enkele coördinerende taken overnemen 

van haar. Karin blijft wel lesgeven aan de plusgroep. Ik wens genoemde collega’s Gods zegen toe en een 

spoedig herstel.  

 

Melissa Hartman is nog met (ouderschaps)verlof. Laurien van de Pol heeft momenteel zwangerschapsverlof. 

Alle vervangingen zijn geregeld en hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor! Na de zomer is een aantal 

nieuwe collega's gestart. De collega's hebben intussen al hun draai gevonden!  

Het blijft overigens lastig om, in geval van ziekte, voldoende vervangers te vinden.  

 

Belangrijke data 

In de informatiebrief stonden de belangrijkste data. Op onze website vindt u het vakantierooster voor 2022-

2023 en de jaarkalender. Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

Het begin van een schooljaar kan een moment zijn waar je opnieuw wilt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe 

kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen is misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in 

de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar 
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ook hulp bij van God. Juist als ze in situaties terecht komen, waar ze op eigen kracht niet zomaar uitkomen, 

is God er om ons mensen te helpen en te ondersteunen.  

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw 

begin maken, want zoals het daar in Egypte met hen gaat, kan het niet langer. Daarom belooft God aan 

Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar. De farao wil het volk niet laten gaan. Zelf 

vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen 

er zware plagen in het land. Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars daar doorheen proberen 

Mozes en zijn broer Aäron de hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk. 

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze zijn ook betekenisvol voor kinderen. Als je 

graag een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of als je uitkijkt naar wat 

komen gaat, dan gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer veel leren en ontdekken rond 

deze verhalen. 

Week 38: 19-23 september 2022 

Naar de farao, Exodus 5:1 - 6:9 

De staf van Mozes, Exodus 7:1-13 

Bloed, kikkers en muggen, Exodus 7:14 - 8:15 

Week 39: 26-30 september 2022 

Farao blijft weigeren, Exodus 8:16-9:35 

Het wordt donker, Exodus 10-11 

De uittocht uit Egypte, Exodus 12:1-51 

Week 40: 3-7 oktober 2022 

De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 

Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 

Het bittere water, Exodus 15:22-26 

Week 41: 10-14 oktober 2022 

Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 

Water uit de rots, Exodus 17:1-7 

Het bezoek van Jetro, Exodus 18 

Verschillende rollen en taken binnen Het Baken 

Intern begeleiders  

Naast onze leerkrachten zijn er diverse andere collega’s die werkzaam zijn op Het Baken. In de komende 

nieuwsbrieven zullen we elke keer een taak/functie verder toelichten. 
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De intern begeleiders richten zich op de leerlingondersteuning binnen de school. Zij ondersteunen de 

leerkrachten bij het vormgeven van passend onderwijs. Als er meer ondersteuning nodig is, nemen ze contact 

op met het samenwerkingsverband. De intern begeleiders voeren regelmatig overleg met de directeur om 

zaken rond de leerlingondersteuning af te stemmen.  

 

Onze school heeft drie intern begeleiders die de ondersteuning van alle leerlingen coördineren: Hetty van 

Woudenberg (groepen 1 t/m 3), Karen Sytsma (groep 4 en 5) en Rhodé Jansen (groepen 6 t/m 8). Zij hebben 

diverse taken in de school, bijvoorbeeld het houden van leerlingbesprekingen 

met de leerkracht en het coachen van leerkrachten om zo goed mogelijk aan 

te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. De intern begeleiders 

worden daarbij bijgestaan door enkele leerling- en leerkrachtondersteuners 

(specialisten, remedial teachers en de onderwijsassistenten). 

 

Baken organisatie 

Privacy instellingen  

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

 

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 de leerplicht hier vervolgens mee omgaat is aan de leerplichtambtenaar.  

 

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  

De eerste MR-vergadering is op 3 oktober. Hier komen o.a. de ouderbijdrage, het plan van aanpak rondom 

COVID en de schoolgids aan de orde.  

 

Kanjertraining  

De kanjertraining is belangrijk op het Baken. Alle leerkrachten hebben deze training gevolgd en in al 

onze groepen besteden we aandacht aan de kanjertraining!  

 

Kanjerregels op Het Baken:  

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

Niemand speelt de baas 

Niemand lacht uit 

Niemand blijft zielig  

mailto:het.baken1@cpov.nl
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Vacature raad van toezicht CPOV 

De Raad van Toezicht van Stichting CPOV is op zoek naar uitbreiding van het aantal leden. De Raad 

van Toezicht houdt de vinger aan de pols of de wet- en regelgeving vanuit de overheid op 

een goede manier wordt uitgevoerd door het bestuur en de medewerkers van Stichting CPOV.  

 

Voor meer informatie over de vacatures zie: https://www.cpov.nl/werkenbij/vacature-leden-raad-van-

toezicht/. 

  

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 

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 

 

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 en daarna                                                                    

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. 
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De agenda   

september  

19 en 22  Oudergesprekken 

26-30  Feestweek 45-jarig bestaan Het Baken  

29   Met de hele school een dagje uit 

 

Oktober 

5      Start kinderboekenweek 

        Dag van de leraar  

10    Studiedag, alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

11    Audit Het Baken  

17-21   Open inloop in alle groepen 

22    Start herfstvakantie  

 

Het volgende Scheepsjournaal wordt 22 oktober verstuurd.  

 

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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