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Om te beginnen 

In deze periode nemen we in bijna alle groepen de Cito-toetsen af. Voor onze leerlingen een drukke periode 

maar ook voor de leerkrachten een belangrijk moment. Hoe doet de groep het? Behalen de leerlingen een 

score die we hadden verwacht? Het gaat natuurlijk niet alleen om cijfers. Veel belangrijker is het totale beeld 

van een leerling. Zit een leerling lekker in zijn vel? Voelt een kind zich gewaardeerd en gezien? We kijken dus 

niet alleen naar het leren van de basisvaardigheden maar het heeft, ook vanuit de overheid, veel aandacht. 

Ook wij bekijken de resultaten, analyseren hoe het gaat en kijken hoe we onze aanpak daar waar nodig 

kunnen aanpassen. Binnenkort bent u ook welkom om met de leerkracht te spreken. Vanaf groep 5 zijn ook 

de kinderen erbij. We praten graag met onze leerlingen en u samen, omdat we het waardevol vinden om 

met elkaar te praten over hoe het op school gaat.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 en Karin Huiberts knappen langzaam op, maar hebben nog wel tijd 

nodig voor een volledig herstel.  

• Annemarieke van Appeldoorn zal voor langere tijd niet kunnen werken. De ouders 

van haar groep zijn geïnformeerd. Ze wordt vervangen door Nelleke van ’t Veer. 

• Simone Vonder is gestopt met het werken in het onderwijs met ingang van begin januari. Ze wordt 

vervangen door Nel Houtman.  

Januari 2023

 

“Voor een brede basis!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Baken organisatie 

Bereikbaarheid school en kalender 

Tot slot 

 

 

 

 

Om te beginnen 

Baken leerlingen  

Baken Team 

Baken onderwijs 

mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:het.baken2@cpov.nl
mailto:het.baken1@cpov.nl
mailto:of%20het.baken2@cpov.nl


 

 

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

• Naast de genoemde collega’s zijn er diverse andere collega’s die zwanger zijn en op termijn met 

verlof zullen gaan. Zo gaat Elisabeth Smeijers uit groep 6C vanaf de voorjaarsvakantie met verlof en 

Ine van Beijnum vanaf de meivakantie.  

• Melissa Hartman en Laurien van de Pol zijn beide weer gestart in groep 4. Fijn dat ze er weer zijn!  

• Vanaf de voorjaarsvakantie zal de instroomgroep, groep 1D, starten. Marit Joosse zal hier gaan 

lesgeven.  

• Komende week begint Ingrid Medema in groep 6B. We heten haar van harte welkom en wensen haar 

een mooie tijd toe op Het Baken!  

 

We zijn dankbaar dat tot aan nu alle vervangingen zijn geregeld. We merken echter wel dat het steeds 

moeilijker wordt om alle vacatures in te vullen. Dit is een serieus punt van zorg en aandacht.  

 

We maken allemaal in ons leven mooie en verdrietige 

dingen mee. Ik wens u en ons team Gods kracht toe en dat 

God u en ons zal beschermen! In Psalm 91 vers 4 staat dit 

mooi verwoord!  

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen  

In de Bijbelverhalen lezen we verhalen over Jezus’ tijd op aarde. Wat een bijzondere tijd moet dat zijn 

geweest. In de verhalen in de komende maand gaat het over wonderen die wij als mensen niet kunnen 

begrijpen. Genezingen, het zorgen voor genoeg eten voor een grote groep mensen en Lazarus die opstond 

uit de dood. En ondanks al deze wonderen lezen we ook dat er plannen worden gemaakt om Jezus te willen 

doden.   

Week 5: 30 januari – 3 februari 2023 

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 

Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 

Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 

Week 6: 6-10 februari 2023 

Vijf broden en twee vissen, Johannes 6:1-15 

Storm op het meer, Johannes 6:16-21 

Vragen aan Jezus, Johannes 6:22-35 

Week 7: 13-17 februari 2023 

Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 

Jezus schrijft op de grond, Johannes 8:1-11 

Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 
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Week 8/9: 20 februari – 3 maart 2023 

Een blinde man gaat zien, Johannes 9:1-41 

De goede herder, Johannes 10:1-10 

Lazarus wordt opgewekt, Johannes 11 

Week 10: 6-10 maart 2023 

Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57 

De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11 

Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19 

Baken onderwijs 

Tevredenheidspeilingen 

U ontvangt een dezer dagen een digitale inlogcode op het bij ons bekende e-mailadres. De vragen die aan 

u worden gesteld gaan over de veiligheid in en rond onze school. Het gaat om ongeveer 40 vragen in totaal. 

Ik denk dat u ongeveer een kwartier bezig bent met invullen. De vragen gaan over onderstaande onderdelen:  

 

Veiligheidsbeleving, optreden van de leraar, de opstelling van de leerling, het welbevinden, fysieke/sociale 

en psychische veiligheid en materiele zaken.  

 

Het invullen is op een schaal van 1-4. 

 

1= onvoldoende 

2= matig 

3=voldoende  

4= goed  

 

We willen u vragen om de vragen in te vullen met in gedachten een langere periode dat uw kind op Het 

Baken zit. Soms is er wellicht iets voorgevallen, maar het betekent niet dat dit dan altijd zo is geweest. Een 

nadrukkelijke oproep is om de dingen die u lastig vindt op school bespreekbaar te maken. Het nadeel van 

deze vragenlijst is namelijk dat het anoniem is. Wij willen heel graag uw mening horen maar nog beter is het 

om met elkaar het gesprek aan te gaan. Als er dingen zijn, maak dan een afspraak met de leerkracht, intern 

begeleider, bouwcoördinator of directeur.   

 

Aan onze leerlingen vragen we 2x per jaar ook hoe zij de veiligheid beleven.   

 

Creatieve middagen 

In dit schooljaar zijn er (net als in eerdere jaren) weer creatieve middagen.  Afgelopen week was het eerste 

moment. Er waren diverse activiteiten. Denk aan drama, dans, macramé, boetseren, linedancen en werken 

met papier maché. We vinden het belangrijk om, naast rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie ook aandacht 

te besteden aan de creatieve vakken, zodat kinderen zich ook op dit gebied kunnen ontwikkelen. 
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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!  

 

Kalender 2022-2023                                                                    

De data voor de vakanties voor 2022-2023 kunt u lezen in de jaarkalender.  

Jaarkalender – Het Baken (bakenveenendaal.nl) 

 

Nieuw leerlingvolgsysteem  

We zijn als team aan het bekijken welk leerlingvolgsysteem we zouden willen gebruiken in de toekomst. We 

oriënteren ons op 2 systemen. De IEP-toetsen en leerling in beeld (CITO). We houden u de komende 

maanden op de hoogte van onze bevindingen.  

 

Baken organisatie  

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  

Vandaag krijgen alle oudste leerlingen van Het Baken een drieluikfolder van de Kanjertraining mee naar huis. 

Hierin staat in het kort informatie over de kanjertraining. De smileyposter hangt in elke klas en wordt 

regelmatig gebruikt. Op de website www.kanjertraining.nl kunt u er meer 

over lezen, daar staat ook een uitleg over de gekleurde petten. Het is 

voor ons allemaal fijn als we dezelfde kanjertaal spreken, zowel op school 

als thuis. 

 

In de klas oefenen we regelmatig met complimenten geven; je zegt iets 

aardigs tegen een ander waardoor de ander blij wordt. Dat kan gaan over hoe iemand eruit ziet, maar ook 

over wat iemand goed kan. Wanneer je zelf een compliment ontvangt is het belangrijk om 'dank je wel' te 

zeggen, zodat de ander weet dat het compliment overgekomen is... Dat zorgt voor beiden voor een goed 
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gevoel. In de bijlage staan dit keer complimentenkaartjes. Leuk om daar thuis bewust aandacht aan te 

besteden! 

 

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  

Leerlingenraad (de derde kamer)  

In de derde kamer zitten, Ronnie, Jasmijn, Saar, Brady, Bas, 

Sander, Levi, Hanna, Tim, Romaissa, Kiana en Vera. Samen 

praten we over dingen die er in en rondom de school spelen. 

Denk onder andere aan vragen uit de groepen van de 

leerlingen, het plein en de vakken die we geven. Hieronder 

schrijven bas en Sander iets over de derde kamer. 

 

De derde kamer is een soort van bij een komst voor kinderen je 

zit in een  kamer/ hal je gaat het hebben over dingen die beter 

kunnen of die ander kinderen goed kunnen gebruiken zoals de 

netschomel maar het is wel fijn dat kinderen naar je luistert naar je ver haal ! en dan de namen  als je die niet 

weet dan moet je goed luisteren naar de kinderen je gaat allemaal dingen doen zoals ! dingen bepalen  dat is 

heel leuk want dat schrijft mester Wilfred allemaal 

op😃 doei!😉, Bas 

 

De 3 de kamer is een groep kinderen die meningen van hun 

klas  doorgeven aan elkaar zodat dat opgelost kan worden.  De 

kinderen uit de derde kamer zorgt dat de meningen van hun 

klas met elkaar gedeeld worden De groep zelf moet er voor 

zorgen dat de ideeën er wel zijn of die wel weten, Sander.  

 

 

Bereikbaarheid school 

U kunt ons bereiken via de bekende telefoonnummers of via onderstaande mailadressen.  
0318-510935 of 0318-515613 

 

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

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 

 

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  

Januari 

31  Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag Het Baken 

       Schoolbezoek Johan van Leeuwen (bestuurder CPOV) 

Februari  

10   Rapport I 

Tussen 13-24 februari zijn oudergesprekken, hier kunt u zich voor opgeven. Hiervoor heeft u apart een brief 

ontvangen.  

27  februari tot en met 3 maart voorjaarsvakantie 

Maart 

8    Biddag 

 

Het volgende Scheepsjournaal wordt op 10 maart verstuurd.  

 

Tot slot 

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

Wilfred Bruil, directeur Het Baken  
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