
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
‘Kort maar krachtig’. Zo laat de maand april zich het 
best omschrijven. Een maand waarin een hoop 
activiteiten hebben plaatsgevonden.  
 
De Koningsspelen, de eindtoets van de groepen 8, 
het Paasontbijt en de Paasviering, het maken van 
palmpaasstokken, de rapportgesprekken van de 
groepen 3 t/m 8, De Grote Rekendag, een 
maandsluiting, de schoolreis van de kleuters, het 
afscheid van juf Linda in groep D en de sponsorloop 
ten behoeve van ‘de plastic soup foundation’ en 
Greenpeace.  Druk maar erg leuk! Je zou haast 
vergeten dat er ook nog gewoon les is gegeven. 
 
Inmiddels zijn ook de schilders klaar en is de school 
in zijn geheel aan de buitenkant weer strak in de lak 
gezet. 
 
En dan staat nu de Meivakantie al weer voor de deur. 
Ik wil u allemaal namens het team een hele fijne 
vakantie toewensen. We starten weer op maandag 6 
mei. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: mei 2019 
 
19 april t/m 3 mei: Meivakantie 
 
2 mei:  Juf Dana jarig 
12 mei:  Moederdag 
20 mei:  OR-vergadering 20.00 uur 
21 mei:  Juf Dorien jarig 
24 mei:  Studiedag team. Alle leerlingen  
  zijn vrij. 
25 mei:  Juf Yvette jarig 
27 mei:  Intekenlijsten rapporten groepen 
                         1/2 op de whiteboards. 
28 mei:  Juf Mariette jarig 
29 mei:  2e rapport groepen ½ mee 
  Nieuwsflits 
 
30 mei t/m 2 juni: Vrij i.v.m. Hemelvaart 
 

 

NIEUWSFLITS 
 

Jaargang 19, nummer 8 
18 april 2019 

 
 

De Grote Rekendag 

 

 
Op woensdag 10 april hebben we De Grote Rekendag 
gehouden op school. De gehele school stond in het 
teken van het vak rekenen. Maar dan niet gewoon 
rekenen uit het rekenboek, maar rekenen in de 
praktijk. Het thema was dit jaar ‘Uit Verhouding’. 
We kunnen terugkijken op een leuke en leerzame dag! 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit schooljaar.   
 
Meivakantie + Pasen  
Vrijdag 19-4-2019 t/m zondag 5-5-2019  
Hemelvaart  
Donderdag 30-5-2019 t/m zondag 2-6-2019  
Pinksteren  
Maandag 10-6-2019  t/m woensdag 12-6-2019  
Zomervakantie  
Vrijdag 19-7-2019 t/m zondag 1-9-2019 
 
De datum voor de resterende studiedag is: 24 mei 
2019 
 

Personalia 

 Juf Mascha is, als laatste van de 7 zwangere 
collega’s dit schooljaar,  op 4 april bevallen 
van een kerngezonde dochter: Willemijn. 

 Juf Linda heeft afgelopen woensdag na 13 
jaar afscheid genomen van Het Baken. Zij 
gaat een stuk dichter bij huis werken. Haar 
werkzaamheden in groep 1/2D worden na de 
vakantie overgenomen door juf Karen. 

 Juf Joyce keert ook na de meivakantie weer 
terug na haar bevallingsverlof. Zij zal haar 
vertrouwde plek in groep 6A weer innemen. 

Excursies (schoolreizen) 

De volgende uitstapjes staan dit jaar nog op het 
programma:  
  
 
Groep 3:  De Ontdekhoek en Speeltuin 110- 
  morgen op donderdag 23 mei.  
 
Groep 4:  De Ontdekhoek en Speeltuin 110- 

morgen op dinsdag 4 juni.  
 
Groep 5-6:  Avifauna op 14 juni.        
 
Groepen 7-8:  Drievliet op vrijdag 7 juni.      
 
U zult binnenkort van de ouderraad een 
betalingsverzoek ontvangen. Van ons ontvangt u t.z.t. 
een brief met verdere informatie. Wij hopen u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
De excursiecommissie 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 
 
In de vergadering van 19 maart jl. heeft de MR 
gesproken over de samenstelling van de MR. De MR 
bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders die een 
zittingstermijn van 3 jaren hebben, waarna ze 
herkiesbaar zijn. Er zijn vanaf komend schooljaar 
twee ouderplekken in de MR te vervullen. In mei zal 
er aan de kinderen een brief worden meegegeven 
waarmee ouders zich verkiesbaar kunnen stellen. In 
juni zullen de verkiezingen plaatsvinden, zodat de 
gekozen ouders nog in de laatste MR vergadering 
voor de zomervakantie aanwezig kunnen zijn voor 
een goede overdracht. 
 
Mochten jullie als ouder vragen hebben over wat een 
MR rol inhoudt, dan kunnen jullie ons als MR lid elk 
benaderen op school, of via ons mailadres, 
mr@bshetbaken.nl . Wij vertellen graag wat het 
inhoudt om in de MR deel te nemen en hoe leuk het is 
op die manier betrokken te zijn bij de school. We 
hopen enthousiaste reacties te kunnen verwachten. 
Ook heeft de MR zich gebogen over het Huishoudelijk 
Reglement van Het Baken, waar de MR zich verder in 
zal verdiepen. 
 
Andere  vragen of opmerkingen voor de MR, kunnen 
aan ons als MR lid elk gesteld worden, via de 
brievenbus bij de hoofdingang naast het bord bij het 

mailto:mr@bshetbaken.nl


podium of via ons mailadres, mr@bshetbaken.nl  De 
MR is tevens te vinden op de website van Het Baken. 
Wij horen graag van jullie. 
 
De Medezeggenschapsraad 
 

Koningsspelen 

 

 
 
Op vrijdag 12 april werden wederom de 
koningsspelen georganiseerd.  
Het comité wil zo meer kinderen aan het bewegen 
krijgen en een heleboel basisscholen doen dan ook 
mee met dit initiatief. Wij hadden wederom contact 
gezocht met verenigingen in de buurt met de vraag of 
zij een clinic wilden geven aan onze kinderen. Door 
heel veel verenigingen is hier positief op gereageerd. 
Voor de verenigingen is het een stukje promotie en de 
kinderen hebben kennis gemaakt met een sport die 
ze niet vaak doen. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. 
 
Daarnaast hebben wij tijdens deze Koningsspelen 
een sponsorloop gehouden voor ons goede doel: de 
plastic soup foundation, ‘het plastic park’ en 
Greenpeace.  
De hele dag door waren er sportieve activiteiten 
ingepland. Ondanks dat de zon scheen was het toch 
wat fris buiten. Dat weerhield de leerlingen er in elk 
geval niet van om zich in het zweet te lopen en te 
sporten voor het goede doel. 
 
N.B.: De leerlingen hebben tot woensdag 8 mei om 
het sponsorgeld bij hun leerkracht in te leveren. 
 
Hieronder ziet u een impressie van deze dag: 
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Wij zijn alle participerende verenigingen heel erg 
dankbaar voor hun medewerking!! 
 
 

 
 
 

 
FLEXXDANCE 

 
 

 

 
HANDBAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nabestellen schoolfoto’s schooljaar 2018-2019 

Beste ouders, 
 
De schoolfoto’s van onze school die dit schooljaar 
gemaakt zijn, zijn nog steeds te bestellen bij 

http://joyus.nl/


Fotostudioz. Je kunt hiervoor met je code inloggen op 
https://fotostudioz.schoolfotos.nl  
 
Code kwijt? Geen nood je kunt hiervoor een mail 
sturen naar Fotostudioz: studio@fotostudioz.nl  Zij 
gaan dan de juiste stappen nemen om je de codes te 
verstrekken. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rick en Rutger 
FotostudioZ 
Dorpsstraat 126 
2712 AN  Zoetermeer 
studio@fotostudioz.nl  
 
 

Rapporten groepen 1-2 

Op woensdag 29 mei worden de rapporten van de 
betreffende (ze moeten minimaal 6 maanden op 
school zitten) kinderen uit de groepen 1-2 
meegegeven. Op 4 en 6 juni zijn dan de 
rapportgesprekken. Op maandag 27 mei komt dan 
een intekenlijst voor de rapportgesprekken op te 
hangen op de whiteboards bij de groepen 1-2. 
 

Informatie over de verzekeringen die wij als 
school af hebben gesloten 

Het Baken heeft een verzekeringspakket afgesloten, 
onder andere bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering 
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van de betrokkene geen dekking biedt. 
Bijvoorbeeld door eigen risico.  
Materiële schade (kapotte brillen, fietsen etc.) valt niet 
onder deze dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de 
school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen.  
 

 
 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die 
vaak aanleiding geven tot misverstanden: 

 Ten eerste is de school en/of het 
schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk 
voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer 
dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die 
in schoolverband ontstaat door de school 
moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op 
een misverstand. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 
is van een verwijtbare fout. De school (of zij 
die voor de school optreden) moeten dus 
tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het 
is goed mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Die schades vallen niet 
onder de aansprakelijkheidsverzekering en 
worden dan ook niet vergoed. 

 Ten tweede is de school niet aansprakelijk 
voor schade door onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn 
dan 14: hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten.  
Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens andere door school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 
plaats zelf voor verantwoordelijk.  

 
Het is dus van belang dat de ouders/verzorgers zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
hebben afgesloten. 
 

Gezocht: verkeersouders voor het praktische 
verkeersexamen van de groepen7! 

Wij zijn op zoek naar 6 ouders/opa’s/oma’s 
vrijwilligers die willen posten tijdens het fiets-
verkeersexamen van de groepen 7 op donderdag 9 
mei.  
 
We tijden van de examens zijn: 
Groep 7a:  8.30 - 10.45 
Groep 7b: 10.45 - 12.45  
Groep 7C:  12.45 - 15.00 
 
Posten op alle tijden mag, maar op één van de 
examenmomenten posten zou al heel fijn zijn. 
 
Ouders mogen zich aanmelden bij juf Chamara: 
cgraafland@bshetbaken.nl  
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Pasen 2019 

 

 
 
De schoolmaand april is weer afgesloten met ons 
Paasfeest. Vorige week hebben we al 
Palmpaasstokken gemaakt en gebracht naar die 
personen waarvan wij vonden dat ze wel een steuntje 
in de rug konden gebruiken. 
 
Vandaag ze zijn gestart met ons traditionele 
Paasontbijt. Tijdens dat ontbijt werden gelijk de 
voorrondes van de fameuze eitje-tik-wedstrijd 
gehouden. Vervolgens zijn we met elkaar naar de 
kerk gewandeld en hebben we daar de Paasviering 
gehouden. Een viering die vocaal werd ondersteund 
door ons eigen zangkoor! 
 
We kunnen weer terug kijken op een geslaagde 
Paasviering! Hieronder ziet u een kleine impressie 
van de activiteiten die vandaag hebben 
plaatsgevonden.  
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