
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Schooljaar 2019-2020 staat inmiddels weer voor de 
deur. Aanstaande maandag gaan we na 6 heerlijke 
vakantieweken weer beginnen met het nieuwe 
schooljaar. 
 
Voor de ouders die de laatste Nieuwsflits van vorig 
schooljaar hebben gemist, staan de belangrijke data 
en roosters voor het nieuwe schooljaar nogmaals 
vermeld in deze start-Nieuwsflits. 
 
Wij hopen er met elkaar weer een mooi schooljaar 
van te maken!! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

Hieronder de groepsindeling. 
 

 Meester Aad-Jan de Heij stapt over van een 

andere basisschool in Zoetermeer naar Het 
Baken. Hij zal op maandag t/m donderdag in 
een groep 5 les gaan geven. Op vrijdag zal 
hij o.a. werkzaamheden in het kader van 
‘wetenschap en techniek’ op onze school 
vorm gaan geven. 

 Juf Trudy Brand stapt over van een 
basisschool uit Den Haag naar onze school. 
Zij zal op woensdag t/m vrijdag gaan werken 
in groep 1/2F. 

 De vacature voor de vervanging van Juf 
Dana in groep 6C staat op dit moment uit. Dat 
is ‘plan A’.  
Wij hebben gelukkig ook een goed intern  
‘plan B’ voor het geval we geen geschikte 
externe vervanger voor de start van het 
nieuwe schooljaar kunnen vinden. In dat 
geval zal juf Dorien op donderdag en vrijdag 
groep 6C bemensen en zal Meester Aad-Jan 
fulltime voor groep 5B staan. Dit is een 
tijdelijke oplossing totdat we de vacature 
ingevuld hebben gekregen.  
N.B.: Op dit moment weten we zeker dat juf 
Dorien in groep 6C gaat starten, want de 
vacature gaat voor de vakantie zeker niet 
meer ingevuld worden. Meester Aad-Jan zal 
dus fulltime starten in groep 5B. 
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Hieronder de volledige groepsindeling voor komend 
schooljaar: 
 
Groep 1/2A : juf Sabine  
Groep 1/2B : juf Julia en juf Silvia 
Groep 1/2C : juf Stefanie 
Groep 1/2D : juf Vanessa Kaminski en juf 
    Karen 
Groep 1/2E  : juf Baukje en juf Jacqueline 
Groep 1/2F : juf Renate en juf Trudy 
Groep 3A : juf Nathalie en juf Karin 
Groep 3B : juf Brigitte en juf Anne 
Groep 3C : juf Wendy Vollebregt en juf  

Jessica v/d Heijden 
Groep 4A : juf Jeannette en meester  
   Tom 
Groep 4B : juf Saskia en juf Denise 
Groep 4C : juf Tamara en juf Petra 
Groep 5A : juf Annette en juf Floortje 
Groep 5B : Meester Aad-Jan en juf  
   Dorien 
Groep 5C : juf Mascha en juf Marieke  
   van Dijk 
Groep 6A : juf Angela en juf Marinda 
Groep 6B : juf Eveline en juf Marieke 

Hulst 
Groep 6C : juf Joyce en vacature 
Groep 7A : juf Bianca en juf Joy 
Groep 7B : meester Erik 
Groep 7C : juf Chamara 
Groep 8A : juf Esmeraldha en juf Yvette 
Groep 8B : juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C : juf Wendy van der Drift 
 
Gym  : meester Marten en juf  
   Jessica van Koeveringe 
Conciërge : juf Monica 
Onderwijsassistente: juf Vanessa v/d Loo 
Ondersteuning:  juf Mariette 
   juf Marian 
Interne begeleiding: juf Sandra en juf Heleen 
Adjunct-Directeur: juf Karin 
Directeur : meester Jan 
 
De groepen schuiven wat naam betreft gewoon door: 
groep 3A wordt groep 4A, groep 3B wordt 4B etc. De 
indeling van de nieuwe groepen 3 is twee weken 
geleden met een begeleidende brief meegegeven aan 
alle nieuwe groep 3 leerlingen. 
 
 
 

 



Algemene zaken voor komend schooljaar 

Schooltijden 
De schooltijden voor alle groepen zijn: 
Ochtend:  8.30 uur – 12.00 uur 
Middag: 13.00 uur – 15.00 uur 
Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur 
 
Voor de aanvang van de lessen gaan de deuren om 
8.15 uur open en kunnen de kinderen binnen komen. 
Wij vragen u het afscheid kort te houden om de rust 
in de klas te bewaren. ’s Middags kunnen de kinderen 
vanaf 12.50 uur weer in de klas komen. 
 
Afwezigheid 
Indien uw kind om gegronde redenen niet naar school 
kan komen, dan dient u dit telefonisch (010-5190620), 
of via de website voor 8.15 uur te melden. 
 
Materialen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die 
nodig zijn om op school onderwijs te volgen, zoals 
pennen, potloden, papier etc. Dit is niet oneindig. Om 
kinderen zuinig op hun spullen te laten zijn, moeten 
ze bij een kapotte of kwijtgeraakte vulpen een nieuwe 
kopen ( €2,50) bij de leerkracht. Van thuis nemen de 
kinderen een elastomap en een puntenslijper mee. 
Vinden de kinderen het leuk, dan mogen ze ook een 
etui en/of stiften meenemen. Vanaf groep 6 is een 
schoolagenda ook handig. 
Mochten er in bepaalde jaargroepen nog specifieke 
zaken nodig zijn, dan hoort u dat via de leerkracht aan 
het begin van het schooljaar. 
 
Ochtendpauze  
Als onderbreking van de ochtend geeft u uw kind iets 
gezonds te eten en/of te drinken mee. In de 
ochtendpauze gaan de groepen 3 t/m 8 15 minuten 
naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen. De groepen ½ spelen vrijwel elk dagdeel 
buiten. Bij slecht weer maken zij gebruik van de 
inpandige speellokalen. Donderdag is fruitdag! 
 
Verjaardag 
De verjaardag van uw kind is vaak een spannende en 
feestelijke gebeurtenis. Ook op school wordt hier 
uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht 
heeft zijn/haar eigen manier om de verjaardag van uw 
kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets 
lekkers trakteren en samen met twee klasgenootjes 
mag hij/zij een aantal klassen rond. Voor de traktaties 
geven we de voorkeur aan verantwoorde en gezonde 
traktaties. We vinden het fijn als u vooraf aangeeft 
wanneer u de verjaardag van uw kind gevierd wil 
hebben. Dat voorkomt mogelijke dubbelingen en 
misverstanden. 
 
Gymnastiek 
Kleuters gymmen een paar keer per week in het 
speellokaal. Daar hoeven ze geen specifieke 
gymkleding voor aan. Ze gymmen in hun ondergoed. 

Wel dienen er gymschoentjes met klittenbandsluiting 
op school aanwezig te zijn. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in 
Sporthal Oostmeer. Het gymrooster voor komend 
schooljaar staat elders in deze Nieuwsflits. 
Gymkleding is verplicht: korte broek + T-shirt of een 
gympakje. En natuurlijk gymschoenen geschikt voor 
in de zaal (geen zwarte zolen). Na afloop wordt er niet 
gedoucht. 
 
Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. In de 
schoolgids (website) staan frequentie en hoeveelheid 
per groep. Doel is attitudevorming richting het 
voortgezet onderwijs. 
 
Mailinglijst Nieuwsflits 
Bij aanmelding op school voegen wij automatisch één 
van de opgegeven mailadressen in onze verzendlijst 
toe. Mocht u een nieuw mailadres gaan krijgen, een 
extra mailadres willen toevoegen of juist uw mailadres 
uit deze lijst verwijderd willen zien worden 
(bijvoorbeeld bij schoolverlatende kinderen) , dan kunt 
u dan per mail doorgeven aan ons: 
hetbaken@laurentiusstichting.nl  
 
Schoolkalender 
Aan het begin van volgend schooljaar krijgt elk oudste 
kind van het gezin ook een papieren schoolkalender 
mee. Daarop staan alle relevante data (rapporten, 
vakanties, studiedagen, sportdagen, verjaardagen 
leerkrachten etc.) weer op vermeld. Bepaalde data 
(bijvoorbeeld de schoolreisdata) volgen gaande het 
schooljaar. Deze kalender zal bij de start van het 
schooljaar ook op de website staan. 
 
Website 
Op de website www.bshetbaken.nl vindt u ook veel 
algemene informatie over school. Er is daar een 
veelheid aan formulieren, beleidsstukken, alle 
Nieuwsflitsen van het betreffende schooljaar en de 
belangrijkste brieven die aan ouders verstuurd zijn te 
vinden. 
 
Donderdag Fruitdag 
Elke donderdag is fruitdag. Wij vragen u dan om uw 
kind als 10-uurtje fruit mee te geven naar school. 
Uiteraard mag dat op de andere dagen ook!   
 
Interne begeleiding 
Juf Sandra en juf Heleen zijn de zorg coördinatoren 
op onze school: de Intern begeleiders. Zij hebben 
allebei 12 groepen onder hun hoede wat leerlingzorg 
betreft. De verdeling is als volgt: 
 
Heleen Stoop: Groep A, B, C, D, E, F, 3B,3C,4B, 4C 
en 5B 
Sandra van Gennep: Groep 3A, 4A, 5A, 5C, 6A, 6B, 
6C,7A, 7B, 7C,8A, 8B en 8C 
 
 

mailto:hetbaken@laurentiusstichting.nl
http://www.bshetbaken.nl/


Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Hieronder staat het door de MR vastgestelde 
vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.  
 

Start schooljaar  2019-2020 : maandag 02-09-2019

    

Herfstvakantie:    

Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019  

Kerstvakantie:   

Vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie:  

Vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020  

Pasen    

Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag13-04-2020  

Meivakantie   

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020  

Hemelvaart   

Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020  

Pinksteren   

Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020  

Zomervakantie:   

Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020 
 
Studiedagen team: 

- Maandag 28 oktober 2019 
- Vrijdag 6 maart 2020 

 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: september 2019 
 
 
2 september:   Start schooljaar 2019-2020 
16 t/m 20 september: Schoolkamp groepen 8  
                                      Texel 
23, 25 + 27 september: Schoolfotograaf 
24 september:  Algemene    

Informatieavond 
   Juf Denise jarig 
25 september:  Kinderpostzegelactie gr. 7 
 

 
 

Gymrooster 2019-2020 

 

Maandag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.10 3a Nathalie 3b Brigitte 

9.10 – 9.50 4b Saskia 4a Jeannette 

9.50 – 10.30 4c Tamara 5a Annette 

10.30 – 11.10 5b Aad Jan 5c Mascha 

11.10 – 11.50 6a Angela 6c Joyce 

   

13.00 – 13.40 6b Eveline 7a Bianca 

13.40 – 14.20 7c Chamara  7b Erik 

14.20 – 15.00 8a Esmeraldha 8c Wendy D 

 

Woensdag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.15 3b Anne 3c Wendy V 

9.15 – 10.00 4a Tom  4b Denise 

10.00 – 10.45 6c Dana 5b Aad Jan 

10.45 – 11.30 7a Joy  6a Marinda 

11.30 – 12.15 8b Henk 8a Yvette 

 

Vrijdag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.10 3c Jessica H 3a Karin 

9.10 – 9.50 5a Floortje 4c Petra 

9.50 – 10.30 5c Marieke D 6b Marieke H 

10.30 – 11.10 7b Erik  7c Chamara 

11.10 – 11.50 8c Wendy D 8b Niesa 

   

Aandachtspunten gym: 
 Op de eerste schooldag starten ALLE 

kinderen in hun eigen klaslokaal op school. 
Dus ook de groepen 3A en 3C. Deze twee 
groepen hebben maandag 2 September  dus 
geen gym. De overige gymlessen op die dag 
vinden wel gewoon plaats. 

 De zaal rouleert na elke schoolvakantie. Er 
wordt dus afwisselend in de ‘oude’ en in de 
‘nieuwe’ Oostmeerhal gegymd. De ingang 
blijft echter altijd dezelfde: naast BSO Zus en 
Zo. 

 
 

Maandsluitingen 2019-2020 

 

 
 

Datum 
 

Tijd Groepen 

11 oktober 2019 
 

13.15-14.00 
14.15-15.00 

6A-4A-A-E 
6B-4B-C-8C 

8 november 2019 13.15-14.00 
14.15-15.00 

8B-7A-3A-F 
7C-8A-5A 

31 januari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

5C-3B-B-6B 
6C-3C-D 

14 februari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

7B-4C-A-8A 
8B-5B-C 

27 maart 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

7C-4A-E-3A 
6A-4B-F-8C 

24 april 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

3C-B-5A-5C 
7A-3B-D 

5 juni 2020 13.15-14.15 
 

6C-5B-7B-4C 



Schoolkamp groepen 8 

 

 
 
 
In de week van 16 t/m 20 september gaan de drie 
groepen 8 weer naar Texel voor hun schoolkamp. De 
organisatie draait al op volle toeren om er voor alle 
kinderen een fantastische week van te maken. 
Voor de nieuwsgierigen: we gaan dit jaar wederom 
naar groepsverblijf De Zilvermeeuw in De Koog. 
www.dezilvermeeuw.nl  
 

Algemene informatieavond 

 

 
 
Op  dinsdag 24 september a.s. is onze jaarlijkse 
ouder informatieavond.. De leerkrachten vertellen in 
de klas van uw kind o.a. over de werkwijze op onze 
school, de methoden waarmee wij werken en 
natuurlijk de bijzondere aspecten van elke jaargroep.   
 
Omdat in een paar gevallen de vorige schooljaren de 
intentie van deze avond niet helemaal helder was 
voor enkele ouders, even de expliciete vermelding dat 
het hier puur gaat over een klasgebonden 
informatieoverdracht van de groepsleerkracht(en) 
naar u als ouder. Deze avond dient dus niet als 
gespreksplatform voor ‘diepgaande 
onderwijsinhoudelijke en/of organisatorische zaken’.  
Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u op een 
ander moment altijd een lid van het Managementteam 
van de school aanspreken. 
 
Op de ouderinformatieavond wordt in groep 8 nog niet 
uitgebreid gesproken over de overgang naar het 
voortgezet onderwijs.  De ouders van kinderen in 
groep 8 krijgen hierover een aparte 
voorlichtingsavond.  De betreffende ouders 
ontvangen daarvoor later dit schooljaar nog een 
uitnodiging. 
 

De informatieavond van de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 
8 gesplitst. (respectievelijk van 19.00 u – 19.45 u en 
20.00 u – 20.45 u) Hierdoor is het voor een aantal 
ouders met meerdere kinderen op school mogelijk om 
twee groepen te bezoeken. U zult hopelijk begrijpen 
dat het nooit mogelijk is om deze informatieavond voor 
iedere gezinssituatie volledig dekkend te maken. 
 

Kinderpostzegelactie 

 
 
Op woensdag 25 september doen de leerlingen uit 
de groepen 7 weer mee aan de jaarlijkse 
Kinderpostzegelactie. De kinderen kunnen die middag 
dan bij familie, vrienden en bekenden langs om 
kinderzegels te verkopen. De opbrengst is bestemd 
voor goede doelen die betrekking hebben op 
kinderen. 
 
Op de site www.kinderpostzegels.nl  treft u meer 
informatie aan. 
 

Sportdag 

De data voor de 2 sportdagen (groepen 1 t/m 6 en 
groepen 7 & 8) volgt nog. Wij wachten nog op een 
antwoord van de beheerder van de sportvelden op 
ons verzoek. 
 

Schoolfotograaf 

Dit schooljaar hebben wij besloten over te stappen 
naar een andere schoolfotograaf. Eén met nieuwe 
ideeën, andere opstellingen en een daarmee hopelijk 
ook weer originele, leuke schoolfoto's. 
 
We hebben gekozen voor de fotograaf met de 
bedrijfsnaam ‘Nieuwe Schoolfoto’. Hieronder staat  
een brief met informatie omtrent de fotodagen. Deze 
zullen plaatsvinden op: 23, 25 en 27 september.  
 

 Op maandag en vrijdag zijn de individuele 
foto's en de groepsfoto's. Elke groep krijgt één 
van de twee dagen aangewezen hiervoor.  

 Op woensdag zullen onder en na schooltijd de 
broertjes en zusjesfoto's worden gemaakt 
voor diegenen die dat willen. Dit gebeurt op 
basis van inschrijving. 

 

 
 
 

http://www.dezilvermeeuw.nl/
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