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Om te beginnen 

De eerste periode van het schooljaar zit erop. De herfstvakantie is alweer voorbij en het was in elk geval goed 

weer. Ik hoop dat u hiervan heeft kunnen genieten en dat het een goede week is geweest. De komende  

periode is vaak een periode waarin we met elkaar veel gezellige momenten beleven. Zo vieren we het 

Sinterklaasfeest en Kerstfeest. We zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen!  

 

In de Bijbelverhalen gaat het over het volk van Israël. Ze zwerven door de woestijn nadat ze uit Egypte zijn 

bevrijd. En dit gaat niet altijd makkelijk. Er wordt gemopperd en er is sprake van ontevredenheid. Als je de 

verhalen terugleest dan blijkt elke keer weer dat God voorziet en met het volk optrekt. En toch wordt er dus 

ook gemopperd. Afgelopen week was het dankdag. Een moment om stil te staan bij dat wat we elke dag 

ontvangen. De periode waarin we leven is niet voor iedereen makkelijk; 

stijgende prijzen en onzekerheid hoe het allemaal verder gaat. Toch hoop 

ik dat u en ik ook mogen blijven zien dat we ook redenen hebben tot 

dankbaarheid. Iets moois uit de natuur of de geboorte van een kind of 

misschien ben je dankbaar dat iets weer is opgelost.  Ik hoop dat, ook al 

zijn de omstandigheden soms ingewikkeld, u dankbaar kunt zijn.  

 

Baken leerlingen 

Geboorteberichten en overige berichten rondom gezinnen en leerlingen 

Dani Jansen uit 1C heeft enkele weken geleden in het ziekenhuis gelegen en is geopereerd. Gelukkig komt 

hij inmiddels alweer een paar uurtjes naar school en gaat het steeds beter met hem. 
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Bij de familie Prins is een broertje geboren. Hij heet Rens en is het broertje van Tim, Luuk, Senn en Rens.  

 

Op 17 augustus zijn Kian uit 3a en Noah uit 1a grote broers geworden van Suze. 

  

Van harte gefeliciteerd. We hopen dat jullie ervan genieten en wensen jullie alle goeds 

en Gods zegen toe in de opvoeding! 

 

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               Feline 

Berichten rondom collega’s  

Onze collega Laurien van de Pol (4C) heeft een dochter 

gekregen, Feline! Ze is geboren op 29 september. Het gaat goed met moeder, 

dochter en vader. Van harte gefeliciteerd! 

 

Elisabeth Diepeveen (6C) is in verwachting en zal medio april met verlof gaan. 

We feliciteren ook haar en haar gezin van harte met dit mooie nieuws. 

 

Barbara Coster (6B) heeft een andere uitdaging gevonden en zal per 1 januari 

gaan werken bij Auris (experts in spraak, taal en gehoor). We zijn volop bezig     

om te kijken wie haar na de kerstvakantie kan gaan vervangen. 

 

In ons team zijn enkele collega's langdurig afwezig. Sacha Snijders knapt langzaam op en komt nu 1 of 2x 

per week op school. Karin Huiberts werkt gedeeltelijk en heeft ook tijd nodig om weer helemaal te herstellen. 

Alle vervangingen zijn geregeld en hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor!  

 

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

 

Vanuit de stage 

Vanuit de stage: 

De volgende studenten zijn bij ons gestart: Marit  in groep 1C, Anne-Ruth in groep 6C, Jarno in groep 6A 

en Sem in groep 7A.  Wij wensen hen een mooie stageperiode toe op Het Baken. 

 

Ico's Het Baken, Annelies van Schuppen, Jolanda Gosen en 

Christine Brouwer 
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Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

In de komende weken lezen/vertellen we de verhalen over het volk van God dat door de woestijn trekt. Het 

volk krijgt de 10 geboden. 
 

Week 44: 31 oktober – 4 november 2022 

Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 

Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 

Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 

Week 45: 7-11 november 2022 

Het volk klaagt, Numeri 11:1-23 

Zeventig oudsten, Numeri 11:24-35 

Mirjam wordt gestraft, Numeri 12 

Week 46: 14-18 november 2022 

Verkenners in het land, Numeri 13:1-24 

De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9 

Het water van Meriba, Numeri 20:1-13 

Week 47: 21-25 november 2022 

Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8 

Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 

De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 

Baken onderwijs 

Onderwijsontwikkelingen 

Het onderwijs is een vak wat dagelijks veel voorbereiding vraagt en er zijn veel “standaard” dingen die we 

doen. Denk aan het voorbereiden van de lessen, het voeren van gesprekken met o.a. u als ouders, het 

analyseren van onze resultaten en inspelen op dat wat leerlingen nodig hebben. Hiernaast hebben we ook 

ontwikkelthema’s. Dit zijn thema’s waarin we ons zelf nascholen en er zo voor willen zorgen dat we nog 

beter les kunnen geven en het onderwijs goed kunnen laten aansluiten bij ons leerlingen. We besteden dit 

hele schooljaar aandacht aan het thema DPL. 

Wat houdt DPL (doordacht passend lesmodel) in?  

Op Het Baken zijn we bezig met de ontwikkeling van 

het thema didactisch handelen. Hoe geven we les en welke keuzes maken we hierbij? Wellicht een logisch 

iets maar er zijn verschillende manieren om een les te geven. We vinden het belangrijk om over dit 

wezenlijke onderdeel na te denken. Hierbij werken we dit schooljaar aan 4 thema’s: 
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De start van de les, de interactieve instructie, de actieve verwerking en het einde van de les.   

Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:  

Hoe maak je het doel van een les zichtbaar, hoe betrekken we de leerlingen bij een les, hoe geven we een 

les op verschillende niveaus, hoe geef je aan de leerling aan hoe de les is gemaakt en wat er beter kan 

(feedback geven).  

We doen dit traject samen met mensen van de CED-groep. We kijken bij elkaar in de lessen en maken 

gerichte keuzes in wat we wel en wat we niet doen. Het is dus verdeeld in 4 fasen en momenteel denken 

we na en verdiepen we ons in fase 2, de interactieve instructie. 

Uit groep 1A 
Op woensdag 19 oktober zijn de kinderen van groep 1a rondom 

school afval gaan opruimen. Allemaal met een hesje aan en een 

echte ‘knijpstok’. We hebben veel afval gevonden en opgeruimd. 

Verschillende buurtbewoners zeiden tegen ons dat we goed bezig 

waren! 

Het paste helemaal bij het thema gi-ga-groen van de 

Kinderboekenweek waarin we veel geleerd hebben over zwerfafval en 

recyclen. Een mooie les: ruim je rommel op!  

 

Baken organisatie 

Privacy instellingen  

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

 

Schoolfoto 

We hebben in het team en in de MR gesproken over de schoolfoto’s. Vanaf dit schooljaar kiezen we ervoor 

om alleen nog groepsfoto’s te laten maken. De portretfoto’s van de kinderen vervallen. We merken dat dit 

veel onderwijstijd kost en de foto’s niet bruikbaar zijn voor bv. paspoorten. Hiernaast heeft vrijwel elk gezin 

al de ruimte en tijd om zelf foto’s te maken.  

 

Goede doelen: Sponsorloop voor KIKA op 25 november 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

We hebben een maand geleden een geweldige lustrumweek voor onze school gehad, maar de komende 

drie weken komen we als school in actie voor de ander!  
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We gaan samen met drie ambassadeurs voor Kinderen Kankervrij (KiKa) vrijdag 25 november as. op locatie 

De Reede en 't Kofschip een sponsorloop organiseren!  Bovendien willen we een lege flessenactie houden 

om nog meer geld op te halen.  Kinderen Kankervrij is een prachtig doel vinden wij.  

 

Sponsorloop en lege-flessen-actie 

Uw kind krijgt voor het weekend een flyer en sponsorlijst mee naar huis. Wilt u uw kind aanmoedigen om op 

zoek te gaan naar sponsors voor dit prachtige doel? De flyer kan uw kind gebruiken om aan familie, vrienden 

of buren te laten lezen bij het werven van sponsors. Het sponsoren kan voor een bedrag per rondje of een 

vast bedrag. Meer informatie over de actie vindt u op de flyer (in de bijlage). Wilt u uw kind het opgehaalde 

geld nà de sponsorloop laten inleveren bij de groepsleerkracht? Uiterlijk woensdag 30 november. Het lege-

flessen-geld mag vanaf donderdag 10 november al mee naar school worden genomen. Er komt een 

collectebus in elke klas.  

 

Informatie over KiKa op school  

In de klas wordt besproken wat Kika inhoudt en wat de organisatie doet voor kinderen met kanker. Hieronder 

kunt u lezen wat er in de verschillende groepen wordt aangeboden. Het lijkt ons erg goed om thuis ook met 

uw kind over KiKa en de actie door te praten. 

    

- De groepen 1 t/m 3 lezen het prentenboek De grote boom is ziek en bespreken het boek met de kinderen;  

- De groepen 4 krijgen informatie over KiKa via een Powerpoint die de leerkracht met de klas zal bespreken;  

- De groepen 5 t/m 8 krijgen een interactieve gastles door een medewerker van KIKA.  

 

We hopen op een geslaagde actie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

de drie ambassadeurs van KiKa en de Goede Doelencommissie 

  

Kliederkerk 

Kliederkerk 

De zomer met z’n lange, lichte dagen is weer voorbij. De dagen worden korter, het is 

eerder donker. Een mooi thema voor een kliederkerk: ‘Licht en donker’. Zit je op de 

basisschool en vind je het leuk om samen met papa, mama, opa of 

oma leuke activiteiten te doen? Om een korte viering te hebben 

over dit thema en dan samen lekker te smullen? Kom ook, samen 

met je ouders of je opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte 

welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet. Doe je mee???? 

 

De kliederkerk wordt gehouden op zondagmiddag 13 november in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Vanaf 14.45 

uur is de inloop. Je krijgt dan eerst wat te drinken en om 15 uur starten we met z’n allen met de activiteiten. 

Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.  

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

Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 9 november - bij ds. Coby de Haan: drs.jdehaan@gmail.com   

 

Wijkcoaches 

Als wijkcoach bieden wij ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of 

je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, 

vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wilt doen in de samenleving, 

maar daarbij ondersteuning nodig hebt.  

 

In ons wijkcentrum, Eglantier, Rederijkers 1 organiseren we samen met vrijwilligers leuke en interessante 

activiteiten. Het wijkcentrum is voor alle inwoners dus wees welkom.  

 

De wijkcoaches/aanspreekpunten voor de wijk West zijn: 

 

• Lorraine van der Kuij 

lorraine.vanderkuij@veens-welzijn.nl 

06-22153957 

• Erwin Pastoor 

erwin.pastoor@veens-welzijn.nl 

06 31136316 

• Rinie Bergevoet 

rinie.bergevoet@veens-welzijn.nl 

06 13264871                    

 

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 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 22 november.  

 

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:  
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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 (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. (staat ook op pagina 2) 

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. 

 

De agenda  

November 
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22    MR-vergadering op De Reede 

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

25 Sponsorloop voor Kika! Meer informatie volgt 

28    Deze week zijn er facultatieve oudergesprekken (uitnodiging volgt)  

 

December  

5 Sinterklaasviering op school  

Het volgende Scheepsjournaal wordt 9 december verstuurd.  

 

Kerstviering op 22 december 

De kerstviering is dit jaar op donderdag 22 december. Het exacte tijdstip 

volgt maar het zal waarschijnlijk zijn van 18.00-19.00 uur. De viering is 

zonder ouders. Het Paasfeest vieren we, normaal gesproken, weer in de 

kerk en dan bent u van harte welkom!  

 

Tot slot 

Ik wens u goede weken toe!  

 

Als u vragen heeft dan hoor ik het graag!  

 

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

Wilfred Bruil 

directeur Het Baken  
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