
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te beginnen 

We hebben afgelopen week Sinterklaas verwelkomd op onze school. Inmiddels zijn alle klassen alweer in de 

kerstsfeer. We leven in de adventsperiode.  Advent is de aanloopperiode naar kerst.  

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Zie je al wat? Je wacht nog even, 

maar je weet: de vrede komt. 

God verrast, Hij geeft het leven. 

 

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden 

christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt gevierd.  

 

In Lucas 2: 11  staat het verhaal over de geboorte van  Jezus die als klein kind naar deze wereld kwam voor 

elk mens. Geboren in een stal was dit het begin van het plan wat God had met de wereld.  

 

Nog 2 schoolweken en dan is het kerstvakantie. Een periode waarin veel mensen tijd hebben om tot rust te 

komen en even te onthaasten. Terugkijkend op het eerste 

deel van het schooljaar zijn we dankbaar dat we bijna alle 

vervangingen hebben kunnen regelen. Na de kerstvakantie 

komt er voor de kinderen en collega’s een drukke periode 

aan. De afname van de toetsen, het analyseren hiervan, de 

rapporten en de rapportgesprekken.  

 

December 2022

 

“Voor een brede basis!” 
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Baken leerlingen 

Geboorteberichten en overige berichten rondom gezinnen en leerlingen 

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 nu 

elke dag ongeveer een uur 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!  

 

Na de kerstvakantie zal Ingrid Medema onze nieuwe collega worden in groep 6B.  Ook zullen Melissa en 

Laurien na de vakantie weer beginnen in groep 4! Beide zijn afwezig geweest i.v.m. verlof rondom de 

geboorte van hun kind.  Fijn dat ze weer gaan beginnen!   

 

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

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

In de komende weken gaat het in de verhalen over kerst, de geboorte van Jezus, de zoon van God. Na de 

kerstvakantie horen we hoe het verder gaat. Johannes de Doper die Jezus doopt maar ook de eerste 

wonderen die Jezus op aarde deed. Bijzondere verhalen om te lezen en ook nu nog van te kunnen leren.  

 

Week 50: 12-16 december 2022 

Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66 

Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80 

Uit Bethlehem zal iemand komen, Micha 5:1-4a 

Week 51: 19-23 december 2022 

Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7 

Herders in het veld, Lucas 2:8-20 

De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12 

Week 2: 9-13 januari 2023 

Hoe het begon, Johannes 1:1-18 

Johannes de Doper, Johannes 1:19-28 

Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34 
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Week 3: 16-20 januari 2023 

De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43 

Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52 

De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11 

Week 4: 23-27 januari 2023 

Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25 

Nicodemus, Johannes 3:1-21 

De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26 

Baken onderwijs 

Onderwijsontwikkelingen  

Op donderdagmiddag 24 november hebben we als team een studiemiddag gehad. Tijdens deze middag zijn 

we verder gegaan met ons jaarthema, ons lesgeven (het didactisch handelen). Onder leiding van de CED-

groep werken we in de bouwen aan ons lesgeven. We overleggen hoe we onze lessen voorbereiden, hoe we 

de kinderen motiveren, betrekken en enthousiast kunnen maken bij de lessen. 

Het is goed om als team over de kern van ons vak na te kunnen denken en 

hierin stappen te zetten. Ook gaan we ook bij elkaar kijken in de klas om van 

en met elkaar te leren!  

 

Nieuw leerlingvolgsysteem 

Dit schooljaar oriënteren we ons  met het team op een nieuw leerlingvolgsysteem. Dit gaat de huidige CITO 

vervangen. We hopen hier cursusjaar 2023-2024 mee te starten. We nemen hierbij ook de eindtoets mee, 

deze nemen we momenteel af van Route 8. We bekijken of we hiermee doorgaan of dat we de eindtoets aan 

laten sluiten bij het nieuwe te kiezen leerlingvolgsysteem . 

 

Baken organisatie  
 

Kerstviering 

Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor het kerstfeest. We merken dat er nog enkele vragen zijn 

over de viering.  

 

Dit jaar vieren wij het kerstfeest, zonder ouders,  in de eigen klas. De kinderen 

worden op donderdagavond 22 december om 18.00 uur in hun eigen lokaal 

verwacht, waar zij het kerstfeest samen met hun klasgenootjes en hun 

leerkracht(en) vieren. Zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging zal de 

viering voor de groepen 1 t/m 4 om ongeveer 18.45 uur afgelopen zijn. Voor 

de groepen 5 t/m 8 is dit rond 19.00 uur. 
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Later in dit schooljaar willen wij graag het paasfeest samen met u en de kinderen vieren. U krijgt hier te zijner 

tijd meer informatie over. 

Privacy instellingen  
In Parro kunt u de privacy instellingen aanpassen. Belangrijk om dit aan te 

geven. Zo weten wij wat uw voorkeuren zijn. Als u er niet uitkomt loop dan 

even naar de leerkracht!  

 

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  

We hebben het op school vaak over 'een kanjer zijn'; lief zijn voor een ander, elkaar helpen, samen delen, 

omkijken naar een ander. We hopen dat jullie met Kerst en in de vakantie samen kunnen zijn met een ieder 

die jullie lief is en dat jullie mooie momenten hebben samen. Hoe fijn kan het zijn om iets samen te doen, 

tijd te hebben voor elkaar. Daarom bij dit Scheepsjournaal een recept om kanjerkoekjes te bakken. Veel 

plezier en geniet van de koekjes of deel ze met een ander!  

 

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  

KiKa  

In de afgelopen weken is er door de leerlingen, collega’s en veel andere mensen hard gewerkt om geld in te 

zamelen voor KIKA. Wat zijn wij trots op iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.  We hebben met elkaar een 

geweldig bedrag opgehaald. Hieronder een bedankje geschreven namens KiKa. Hier leest u ook hoeveel geld 

we hebben opgehaald!  

 

mailto:het.baken1@cpov.nl
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Lieve leerlingen van het Baken. Wij, Marcel, Frederic en Marcel hebben namens ons en Kika een bericht aan 

jullie. Want jullie zijn de hoofdrolspelers in dit avontuur! Jullie hebben gezweet, jullie 

hebben acties bedacht. Jullie hebben er alles aan gedaan om dit avontuur tot een 

groot succes te maken! Iedere fles die jullie hebben ingeleverd, ieder gebakken 

koekje, ieder gezongen liedje, ieder gerend rondje tijdens de sponsorloop. Jullie zijn 

tot het uiterste gegaan. Wij zagen rode wangen, pijn in de zij, rondje na rondje! Jullie 

waren niet te stoppen, jullie wilden alles geven! En jullie hebben alles gegeven! En niet alleen jullie maar ook 

jullie papa's en mama's, ouders en verzorgers, opa's en oma's, broers en zussen......Iedereen deed mee. En of 

je nu 1 of 10 euro hebt opgehaald, jullie verdienen applaus! Want jullie hebben allemaal jullie best gedaan. 

Ieder op zijn / haar eigen manier.  

 

Dankzij jullie kunnen wij een fantastisch groot bedrag doneren aan Kika. Hiermee maken wij samen het 

verschil en kunnen kinderen met 

kinderkanker beter verzorgd 

worden. Er kan beter onderzoek 

worden gedaan en kan er meer 

voorlichting worden gegeven. Alle 

leerlingen van het Baken, en 

iedereen die heeft geholpen of zich 

op welke manier dan ook heeft 

ingezet, we hebben een fantastisch 

bedrag voor Kika bij elkaar 

opgehaald van:  Komt ie! Hou je 

vast, ga even zitten... €22.000,- 

Niets dan een diepe buiging door 

ons als ambassadeurs van Kika, 

zonder jullie inzet hadden wij nooit 

kunnen bereik  en wat wij nu met 

jullie hebben bereikt! Dank, dank 

mailto:het.baken1@cpov.nl
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en dank! Jullie hebben bijgedragen aan iets heel moois! 

 

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.  

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  

December  

14    GMR vergadering 

22    Kerstviering voor de kinderen (18.00 uur)  

23 12.00 uur start kerstvakantie voor alle leerlingen  

26 december-6 januari school is gesloten: Kerstvakantie  

 

Januari  

9      8.30 uur school begint weer 
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In de maand januari nemen we de Cito-toetsen af 

13 Bijeenkomst leerlingenraad (3e kamer)  

31 Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag voor het Bakenteam  

 

Het volgende Scheepsjournaal wordt op 27 januari verstuurd.  

 

Tot slot 

Ik wens u gezegende kerstdagen toe en een mooi en gezond 2023!  

 

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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