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Om te beginnen 

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer gestart op school na een week vakantie. De maanden januari en februari 

zijn weken waarin we toetsen afnemen, de resultaten analyseren en gesprekken voeren met u als ouders. In 

de komende weken wordt er ‘gewoon’ gewerkt in alle klassen. Het schoolvoetbaltoernooi gaat ook weer 

bijna beginnen, de voorbereidingen zijn in volle gang! Eind van deze maand (27 en 28 maart) vieren we Pasen 

in de kerk. We staan stil bij het sterven van de Here Jezus en 

zijn opstanding uit de dood. Bij de viering in de kerk ben bent 

u van harte welkom! Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt 

u een uitnodiging hiervoor. We zijn blij en dankbaar dat we 

weer een viering in de kerk mogen houden. De afgelopen 2 

jaar was dit niet of nauwelijks mogelijk. 

 

Er zijn gezinnen in onze school die te maken hebben met zeer ernstige ziekte. Vanaf deze plek wil ik deze 

gezinnen heel veel sterke en Gods nabijheid toewensen!  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 is het zo dat er collega’s zijn die te maken hebben met (langdurige) 

ziekte. Het heeft soms tijd nodig voordat een collega weer helemaal hersteld is. 

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. We wensen haar van harte beterschap!  

Maart 2023

 

“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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Elisabeth Smeijers uit groep 6C is sinds de voorjaarsvakantie met verlof. Rens 

van Kooten vervangt haar. 

 

.Jeanine den Hartigh werkt sinds de voorjaarsvakantie als ondersteuner bij ons. 

Van harte welkom!  

 

Ik wens de collega’s Gods nabijheid en kracht toe!  

 

Start instroomgroep 1D  

Sinds de voorjaarsvakantie is de instroomgroep gestart met de jongste kleuters, groep 1D.  In de groep zijn 

Stef, Joey, Logan, Yana, Sophie en Arya gestart! Van harte welkom. 

We wensen  de kinderen mooie en leerzame jaren toe op Het 

Baken. Ook de nieuwe ouders heten we van harte welkom. Juf 

Marit Joosse geeft les in groep 1D.   

 

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.  

 

Bijbelverhalen  

Bijbelverhalen   

Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite voor je doet, dingen voor je opzij zet, 

soms zelfs ten koste van zichzelf. Iemand die dat doet, houdt veel van jou. Gelukkig ervaren veel kinderen 

dat er mensen om hen heen zijn die veel voor hen over hebben. Ze kunnen rekenen op hun ouders, familie, 

vrienden, leerkrachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die daarin tekort komen. Zij moeten soms 

pijnlijk ontdekken dat vertrouwen niet vanzelfsprekend is. 

 

In de periode voor Pasen lezen we verhalen over Jezus. Jezus had veel voor mensen over; niet alleen voor de 

mensen die Hij kende, maar voor iedereen die Hij tegenkwam op zijn weg. Op weg naar Pasen ontdekken 

we hoe ver Jezus daarin ging: Hij had alles voor mensen over, tot zijn eigen leven aan toe. Nadat Jezus 

gestorven was, wekte God Hem op uit de dood. Het is een verhaal over toewijding en vertrouwen, zelfs door 

de donkerste periode heen. 

 

We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn prachtige verhalen, waarin een blinde man 

gaat zien, waarin Lazarus wordt opgewekt uit de dood en Maria de voeten van Jezus zalft. Het zijn ook 

verhalen waarin de spanning toeneemt, door de weerstand tegen Jezus. We horen hoe Jezus gevangen 

genomen wordt en uiteindelijk gedood. Maar ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf is 

leeg, Jezus leeft! 
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Wij wensen u en de kinderen een inspirerende veertigdagentijd en een mooie Paasviering thuis, in de kerk 

en bij ons op school! 

Week 11: 13-17 maart 2023 

De graankorrel, Johannes 12:20-36 

De voetwassing, Johannes 13:1-20 

Judas vertrekt, Johannes 13:21-30 

Week 12: 20-24 maart 2023 

Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38 

Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11 

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27 

Week 13: 27-31 maart 2023 

Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40 

Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16 

Jezus sterft, Johannes 19:16-37 

Week 14: 3-7 april 2023 

Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42 

Het graf is leeg, Johannes 20:1-18 

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23 

Baken onderwijs 

Tevredenheidspeilingen 

U heeft een code ontvangen om vragen in te vullen over de veiligheid in en rond onze school. Het gaat om 

ongeveer 40 vragen in totaal. U kunt de vragen nog invullen in de maand maart. 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  

 

Aan onze leerlingen vragen we 2x per jaar ook hoe zij de veiligheid beleven. Dit zal in de maand maart 

gebeuren.  

Formatie en financiën Het Baken  

We zijn als school inmiddels bezig met het inrichten van de formatie voor het nieuwe schooljaar. Dit gaat 

erover wie in welke groep lesgeeft en hoe we de overige werkzaamheden in kunnen vullen. Er ontstaat een 
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aantal vacatures. Dit doordat collega’s met pensioen gaan of minder gaan werken. Het lijkt erop dat we alle 

vacatures kunnen invullen voor het nieuwe schooljaar. Wel is het zo dat we merken dat het zeer lastig is om 

elke keer weer alle vacatures in te kunnen vullen. Zeker als er langdurige zieken zijn of als een collega met 

verlof gaat. Dit heeft te maken met personeelstekorten die er landelijk zijn. Tegelijkertijd blijven we zoeken 

naar goede leerkrachten die passen bij onze identiteit.   

 

We zijn een financieel gezonde school. Hier zijn we dankbaar voor. Wel lijkt het erop dat we komend jaar iets 

minder kinderen zullen hebben. Tegelijkertijd zijn er wel weer veel nieuwe aanmeldingen.  We houden dit 

goed in de gaten. Het is niet uit te sluiten dat we in schooljaar 2024-2025 met een groep minder gaan werken.  

 

Vanuit de stage 

Vanuit de stage 

Het Baken is een opleidingsschool waar we elk jaar meerdere studenten mogen verwelkomen. We zijn alweer 

over de helft van dit schooljaar. Dit betekent dat onze 1e jaars studenten wisselen van groep. Inmiddels zijn 

zij gestart in de nieuwe stage-groepen: Jarno in 7A, Sem in 4C en ook Renske komt stage lopen bij ons op 

het Baken in  groep 1A. Daarnaast verwelkomen wij in deze periode onze 3e jaars studenten: Britt in 2A en 

Larissa in 5A. Joëlle vervolgt haar opleiding met haar LIO stage in groep 7B. Na de voorjaarsvakantie zal Elisah 

(opleiding voor onderwijsassistent) in groep 1B aan de slag gaan. 

 

Wij wensen alle studenten een mooie en leerzame tijd toe op het Baken! 

Namens de ICO's van het Baken: Annelies, Christine en Jolanda 

 

Nieuw Baken T-shirt  

Als Baken hebben we een nieuw schoolshirt ontworpen. Hieronder ziet u het 

ontwerp. Het idee is dat we voortaan bij alle activiteiten een T-shirt uitlenen en dat het shirt na de activiteit 

weer wordt ingeleverd. Het shirt wordt daarna op school gewassen of een ouder gaat dit doen. Voorheen 

kocht u als ouder een T-shirt. We willen aan u vragen om voortaan eenmalig 15 euro te betalen om hiermee 

het shirt te 

kunnen 

betalen. Meer 

informatie 

hierover krijgt 

u later. We 

hopen dat het 

nieuwe shirt 

gebruikt kan 

gaan worden 

tijdens de 

avondvierdaagse in juni.  
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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) 

 

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 20 april. 

 

Woensdag 8 februari jl. heeft er weer MR een vergadering plaats gevonden. Na een mooie opening heeft 

Wilfred een toelichting gegeven op de personeelsbezetting van Het Baken. Tot nu toe is het (bijna) altijd 

gelukt om uitval en vacatures in te vullen, maar het is wel een zorgelijke situatie. Helaas betekent dit wel 

vaak, omdat ondersteuners een klas draaien, dat er daardoor geen extra ondersteuning gegeven kan worden 

aan kleine groepjes of individuele leerlingen.  Ook op Het Baken bestaat de mogelijkheid dat de situatie voor 

gaat komen dat er geen vervanging geregeld kan worden. Dit zal de aankomende periode een groot 

aandachtspunt blijven. 

 

Er is gesproken over de financiële situatie van Het Baken. Het Baken staat er financieel gezien gezond voor, 

maar uiteraard heeft ook Het Baken last van een duurder wordende economie. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

hogere kosten voor schoolreisjes en iets teruglopende ouderbijdragen. Ook dit heeft de aandacht binnen 

Het Baken en de MR. Tevens is de jaarlijkse kascontrole gedaan en heeft de MR haar goedkeuring gegeven. 

 

Er is een aantal binnengekomen mails besproken over onder andere het sinterklaasfeest en de 

schoolfotograaf. Zowel Het Baken als de MR nemen deze signalen uiterst serieus en dit zal dan ook de 

komende periode de aandacht krijgen binnen het leerkrachtenteam van Het Baken. Hierbij is de algehele 

vraag hoe ‘de profilering naar buiten toe’ vorm gegeven moet worden, waarbij ook de communicatie hierover 

een belangrijk onderdeel is. 

 

Tenslotte is er nog een aantal losse zaken besproken: 

- Er wordt gekeken naar vervanging van de rode baken T-shirts 

- Bij de vakantieplanning wordt er gestreefd naar een tweeweekse meivakantie 

- Het MR aftreedschema is zo opgesteld dat zowel de continuïteit als een doorstroom gewaarborgd blijft. 

Indien gewenst is het aftreedschema op te vragen bij de MR. 
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Mochten er vragen, opmerkingen of andere punten zijn, schroom dan niet die door middel van een mail bij 

de MR neer te leggen, zodat deze besproken kunnen worden.   

 

Pleinwacht 

Veel ouders helpen ons mee bij het toezicht houden tijdens de pauzes. Als school zijn we blij dat u ons helpt. 

Als ouder (s) kan het leuk zijn dat u ook tijdens de pauzes wat meer mee krijgt van het schoolse leven! Als u 

mee zou willen draaien dan horen wij het graag! Graag mailen naar: overblijdereede@bakenveenendaal.nl 

In de bijlage vindt u meer uitleg. 

Zwemtoernooi   

Op vrijdag 10 februari 2023  heeft het Baken weer deelgenomen aan het jaarlijkse schoolzwemtoernooi. Dit 

jaar deden we mee met twee teams.   

• Team 1 bestond uit Mette Vink 3A, Sanne Randewijk 4B, Lucas van 

Steenbergen 5C, Diego Oudshoorn 5B, Chantal Ruijter 7A en Mandy 

Berndsen 8A.  

• Team 2 bestond uit Lotte Radt 3A, Milou Ruijter 3A, Fiene Madlener 

5B, Anniek van Ginkel 5B, Liza van Ginkel 7B, Gwenn van Keulen 7A 

en Fenna Dekker 7A.  

 

De teams moesten het op de volgende onderdelen opnemen tegen andere 

scholen uit Veenendaal: 

1. 6 x 25 meter vrije slag estafette (team estafette) 

2. 50 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw 

3. 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw 

4. 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw 

5. 50 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw 

6. 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw 

7. 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw 

  

Ter afsluiting werd er nog een ludieke estafette 

gezwommen door het hele team waarbij het hele team 

iemand op een mat naar de overkant moest zwemmen en 

weer terug. We kunnen erg trots zijn op beide teams want 

ze zijn 1ste (team een) en 4de (team 2) geworden van de 

ruim 20 teams die deelnamen!! Een prachtige prestatie.  

 

 

 

 

Kanjertraining  
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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  

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 

 

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. 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  

Maart 

13  Deze week afname veiligheidslijsten voor de leerlingen 
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22  Schoolbezoek wethouder 

27  Paasviering groep 1 en 2:  17.00-17.45 uur 

27  Paasviering groep 6, 7 en 8:  19.00-20.00 uur 

28  Paasviering groep 3, 4 en 5:  18.45 uur -19.45 uur  

29  Grote rekendag (zie flyer) 

 

April  

6    Studiemiddag, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij  

7    Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

10  Tweede Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 

14  Koningspelen (gewijzigde datum) 

20  Eindtoets groep 8: route 8 (gewijzigde datum) 

20  MR-vergadering 

 

Start meivakantie op 21 april 

School begint weer op 8 mei  

 

Het volgende Scheepsjournaal wordt op 21 april verstuurd.  

 

Tot slot 

Ik wens u een goede maand toe!  

 

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

Wilfred Bruil, directeur Het Baken 
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Sommige ouders kennen mij 
(Coralinde Giel) als leerkracht van 
groep 5 of groep 6 op “de Reede” 
of op “het Kofschip”  Dit doe ik nu 
inmiddels 15 jaar met heel veel 
plezier!  
Daarvoor werkte ik ook al jaren in 
het onderwijs in Ermelo. Daar 
merkte ik dat kinderen regelmatig 
vastlopen. Soms door situaties 
van verlies in hun gezin of hun 
omgeving, zoals scheiding of 
overlijden. Soms ook omdat 
kinderen extra gevoelig zijn, last hebben van faalangst of omdat ze gepest worden.  
Hierdoor ontstond bij mij de wens om kinderen in dit soort situaties te kunnen helpen. Om een luisterend oor te 
bieden, samen op zoek te gaan naar hun kwaliteiten en naar waar hun kracht ligt en ze te leren omgaan met wat 
moeilijk  is. Om dit te kunnen doen heb ik een aantal opleidingen gevolgd.  
Vorige maand ben ik uiteindelijk voor mezelf gestart met Kindercoaching Gingko naast nog een dag voor groep 
6A! Een hele nieuwe uitdaging. Ik hoop veel kinderen te mogen gaan begeleiden! Neem gerust een kijkje op mijn 
website: www.kindercoachingginkgo.nl 
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