
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Na een wederom bewogen corona-schooljaar zijn we 
dan weer bij de zomervakantie aanbeland. Een 
vakantie waar we erg naar uit gekeken hebben, maar 
ook een vakantie die in sommige gevallen qua 
bestemming nog ongewis is. Natuurlijk vanwege het 
aantal besmettingen in ons land dat een grillig verloop 
kent. We zijn dus helaas (nog) niet  van corona af en 
zullen ook volgend schooljaar nog rekening moeten 
houden met beperkende coronamaatregelen. Die 
staan verder in deze Nieuwsflits per onderdeel 
omschreven. Al zou het zo maar kunnen dat we 
ergens in de laatste vakantieweek nog aanpassingen 
op de landelijke regelgeving krijgen.  
 
Afgelopen donderdag hebben wij intern afscheid 
genomen van juf Jacqueline, juf Marloes en juf 
Denice. Een week eerder was het uitzwaaimoment 
van de groepen 8. Toch altijd weer een heel bijzonder 
moment, waarbij je ook afscheid neemt van gezinnen 
die al jaren (sommigen al 16 jaar!!) aan Het Baken 
verbonden waren.   
 
Ondanks alle (Corona)onzekerheden, wil ik u namens 
het team een hele fijne zomervakantie toewensen en 
hoop ik u op maandag 30 augustus 2021 weer te 
mogen begroeten bij de start van het nieuwe 
schooljaar. 
 

 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

Corona en de klassenbubbel 

In de voorlaatste corona-persconferentie heeft u van de 
heren Rutte en De Jonge kunnen horen dat de 
cohortering (de ‘klassenbubbels’) op basisscholen mag 
worden losgelaten.   
 
Groepen zouden daardoor weer gezamenlijke binnen 
activiteiten kunnen doen.  Wat er op die persconferentie 
echter niet is bij verteld, is dat de GGD de zogenaamde 
klassenbubbels bij besmetting bij bron- en 
contactonderzoek wel blijft hanteren. De hele klas blijft 
dan worden aangemerkt als ‘nauw contact’.  
Als wij nu 4 groepen in de speelzaal bij elkaar zouden 
voegen voor bijvoorbeeld het bijwonen van een musical 
of andere vormen van groepsdoorbroken werk en er 
blijkt een leerling die dag positief getest te zijn, dan 
moeten alsnog alle 4 betreffende groepen in  
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thuisquarantaine gaan. Dat risico willen we niet lopen als 
school.  
Daarom zullen wij de kinderen in de school, bij 
ongewijzigde landelijke richtlijnen, ook na de 
zomervakantie nog steeds in de eigen klassenbubbel 
houden. Zodat we niet bij elke besmetting het risico lopen 
dat de GGD steeds meerdere groepen in 
thuisquarantaine moet plaatsen. 
 
In de nieuwe voorschriften van de overheid is dus in 
principe alles weer mogelijk, maar zullen we bij de start 
van komend schooljaar bij ongewijzigd 
overheidsbeleid nog met twee zaken rekening moeten 
houden die echt grote invloed hebben op het 
basisonderwijs: 

1. Anderhalve meter afstand houden van 
volwassenen. 

2. Liever nog geen groepsdoorbroken werk i.v.m. 
het quarantaine risico voor meerdere groepen. 

 
In de laatste persconferentie kregen we natuurlijk 
weer te horen dat het aantal besmettingen fors aan 
het toenemen is. Waarschijnlijk op 13 augustus gaat 
minister Arie Slob van Onderwijs weer bekijken of de 
richtlijnen moeten worden aangepast. Dat hangt 
natuurlijk samen met de landelijke corona-
ontwikkelingen.   
 
Voor deze afgelopen week was ook het 
snottebellenbeleid versoepelt, maar ook dat zal wel 
weer ter sprake komen tegen het einde van de 
vakantie.  

 

Corona en de TSO 

We gaan na de vakantie wel weer proberen te starten 
met de TSO die zowel tijdens de lunch in de klas als 
tijdens het buitenspelen door de TSO-medewerkers 
verzorgd gaat worden.  
 
Dat kan weer om twee redenen: 

- Verreweg de meeste TSO-medewerkers zijn 
na de vakantie volledig gevaccineerd. Dan 
hoef je bij een besmetting niet meer in 
quarantaine. Volledig gevaccineerd ben je als 
je als je meer dan 14 dagen geleden bent 
gevaccineerd met Janssen. Of als je de 2e 
prik van een ander vaccin 14 dagen geleden 
hebt ontvangen. 

- Als het contact tussen niet gevaccineerde 
TSO-ouders en kinderen zoveel mogelijk op 
1,5 meter afstand plaatsvindt en contact met 
een individueel kind kortdurend is, dan valt 
het contact  onder  zogenaamd ‘overig 

 



contact’ en niet onder ‘nauw contact’. ‘Nauw 
contact’ is als je 15 minuten of langer binnen 
anderhalve meter van een besmet persoon 
bent geweest. Als die tijdspanne en afstand 
in stand gehouden worden, dan zitten er voor 
de eventueel niet gevaccineerde TSO-
medewerkers ook geen quarantainerisico’s 
aan vast. Als ‘overig contact’ heeft 
plaatsgevonden dan dient er alleen in de 
gaten te worden gehouden of je zelf geen 
klachten hebt. Of je neemt voor de zekerheid 
in dat geval een zelftest af. 

 

Ouders in de school vanaf komend schooljaar 

Vanaf het begin van de coronacrisis mochten ouders 
niet meer de school/de klas in. Dit vanwege de kans 
op besmetting. De anderhalvemeterregel zal ook nog 
wel enige tijd de norm blijven. Wat ons in die periode 
opviel was de rust waarmee kinderen vanaf dat 
moment zelf binnen kwamen. We konden in alle 
klassen voor het eerst echt op tijd starten met de 
lessen en het inloopkwartier ademde veel meer rust 
uit. Ook zagen we in korte tijd de zelfstandigheid en 
de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen sterk toe 
nemen. Jassen werden zelf aan- en uit getrokken en 
opgehangen, broodtrommels en fruit werden keurig 
op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet, kleine 
mededelingen werden door de kinderen zelf netjes 
aan de leerkrachten doorgegeven  en er waren ineens 
veel minder kinderen die spullen van thuis 
(eten/drinken, gymspullen/huiswerk etc.) vergeten 
waren mee te nemen. Vorig jaar hadden we 
zogenaamde inloopochtenden ingepland, die er 
vanwege corona nooit gekomen zijn. Puur omdat het 
rust, effectieve leertijd en zelfstandigheid en de 
zelfverantwoordelijkheid van kinderen vergroot.  
 
Toch heeft ons dat ook weer aan het denken gezet, 
want het totale gemis van persoonlijk contact tussen 
ouders en leerkrachten was eigenlijk bij beide partijen 
voelbaar. Daarom hebben we vanaf volgend 
schooljaar  (mits het kan vanwege corona en dan 
moet de anderhalvemeterregel dus zijn afgeschaft) 
hiervoor het volgende bedacht:  
 

- Elke dinsdag en donderdag mogen ouders 
met hun kinderen mee naar binnen. Dat mag 
wel, maar dat hoeft niet. 

- Op maandag + woensdag + vrijdag worden 
de kleuters buiten opgevangen en gaan de 
overige groepen zelfstandig naar binnen. De 
huidige situatie dus. 

- De groepen 3 worden de eerste 2 weken 
op maandag/woensdag/vrijdag ook buiten 
opgevangen. Daarna gaan ze op die dagen 
ook zelf naar binnen. 

- We hopen (geen verplichting dus) dat met 
name de kinderen in de groepen 7 & 8  ook 
op de inloopdagen zoveel mogelijk 
zelfstandig binnenkomen. Dit natuurlijk ter 

voorbereiding op de zelfstandigheid die in het 
VO verwacht wordt. 

Let op: Maandag 30 augustus (eerste schooldag) is 
alleen als de anderhalvemeterregel NIET meer van 
kracht is voor alle ouders een inloopochtend. Mocht 
deze regel er nog wel zijn (en die kans is het grootst), 
dan verzamelen de groepen ½ en 3 buiten achter de 
hekjes en gaan de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar 
binnen. 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  juli/augustus 
 
Zomervakantie: Van donderdag 15 juli 12.00 u t/m  
  vrijdag 27 augustus 
 
14 augustus: Juf Mascha jarig 
18 augustus: Juf Angela jarig 
27 augustus: Juf Monica jarig 
30 augustus: eerste schooldag 2021-2022 
 
In de laatste vakantieweek volgt een Nieuwsflits met 
nogmaals alle roosters en eventuele aanpassingen 
vanwege corona. 

 

 

Jaarkalender 2021 - 2022 

 

 
 
De nieuwe jaarkalender 2021-2022 staat inmiddels op 
onze website: www.bshetbaken.nl De belangrijke data 
zullen ook worden ingevoerd in de kalender van Social 
Schools. 
 

Rapportage en gesprekken vanaf komend 
schooljaar 

De afgelopen twee jaar hebben we intern de cyclus 
van rapporten en de rapportgesprekken geëvalueerd. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de rapporten en 
met name de rapportgesprekken voor verandering 
vatbaar zijn. We zijn hiermee met het team aan de 
slag gegaan. Alle veranderingen hebben we natuurlijk 
aan de MR voorgelegd en zij hebben hiermee 
ingestemd. 
 
De rapporten van de groepen 3 t/m 8 krijgen een iets 
andere layout. Ook stappen we over van een 3-
puntschaal naar een 5-puntschaal om meer nuance in 
de beoordeling aan te kunnen geven. Op het rapport 
zal de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind 
ook iets anders weergegeven worden. De CITO-

http://www.bshetbaken.nl/


toetsen worden niet alleen maar met een getal 
weergegeven, maar komen in een grafiek te staan. 
Hierdoor is de ontwikkeling van de doorgaande lijn 
beter te volgen. 
 
De grootste verandering vormen het aantal 
gesprekken en het aantal rapporten. De groepen 1 
t/m 8 krijgen vanaf volgend schooljaar allen geen 3 
maar 2 rapporten. (Dat was al zo bij de groepen ½.) 
Het aantal gespreksmogelijkheden is echter juist 
weer uitgebreid van 2 naar 3.  

- Het aantal van 2 rapporten heeft te maken 
met de beschikbare gegevens om op het 
rapport te zetten. We hebben eigenlijk in 
november (‘de oorspronkelijke maand’ van 
het eerste rapport’ ) eigenlijk nog te weinig 
toetsgegevens voorhanden om een compleet 
rapport te vullen.  

- Omdat we toch graag informatie met u uit 
willen wisselen, hebben we een 
startgesprek aan het begin van het 
schooljaar ingepland. Dit afgelopen 
schooljaar zijn we al een pilot gestart met de 
startgesprekken. Zowel ouders als 
leerkrachten hebben dit als zeer prettig 
ervaren. Het doel van het startgesprek is dat 
we een gezamenlijk beeld vormen van uw 
kind en bespreken wat uw kind nodig heeft 
om te kunnen groeien. We leren het kind dus 
beter kennen in zo’n gesprek. 

- Ook na de beide rapporten bestaat de 
mogelijkheid voor een rapportgesprek. 

- De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn bij 
voorkeur ook bij de start- en 
rapportgesprekken aanwezig. 

 
 
Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien voor de 
groepen 1/2? 
Voor de groepen ½ verandert er niets ten opzichte 
van de voorgaande schooljaren:  

1. Op 19 november 2021 gaat het 1e rapport 
mee. In de daaropvolgende week (25 en 30 
november) vindt het rapportgesprek plaats. 
Dit is een verplicht gesprek. 

2. Op 10 juni 2022 gaat het 2e rapport mee. In 
de daaropvolgende week (donderdag 16 juni 
en  maandag 20 juni) vindt het 
rapportgesprek plaats. Dit gesprek is 
facultatief. 
 

De groepen ½ hebben geen startgesprekken. De 
leerlingen uit groep 1 krijgen allemaal al een 
intakegesprek voordat ze op school komen en een 
paar maanden nadat ze gestart zijn. Aan het eind van 
het schooljaar (juni) vindt er met alle kinderen ook al 
een rapportgesprek plaats. Leerlingen blijven in groep 
2 (vaak) bij dezelfde leerkracht en er is dus vlak voor 
de vakantie al een gesprek geweest.  
 

Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien voor de 
groepen 3 t/m 7? 

1. In de periode van 20 september tot en met 
8 oktober:  startgesprekken groepen 3 t/m 7. 
Dit is een verplicht gesprek. U krijgt 
voorafgaand aan het gesprek een invullijst ter 
voorbereiding. Vanaf groep 6 worden ook de 
leerlingen uitgenodigd om bij dit gesprek te 
zijn. 

2. Op 18 februari 2022 gaat rapport 1 mee. De 
rapportgesprekken vinden nog net voor de 
Voorjaarsvakantie plaats (maandag 21 tot en 
met woensdag 23 februari 2022.) Ook dit is 
een verplicht gespreksmoment 
N.B.: Voor de gesprekken worden twee 
middagsessies en één avondsessie 
ingepland. Dinsdag 22 februari staat voor alle 
groepen vast met een middag- en 
avondsessie tot 21.00 uur. De leerkrachten 
hebben zelf de keuze om of op maandag 21 
februari of op woensdag 23 februari de 2e 
middagsessie in te plannen. Dat 
communiceren zij tijdig aan u via Social 
Schools. 

3. Op vrijdag 24 juni 2022 gaat rapport 2 mee. 
Bij vragen over het rapport is er in de 
daaropvolgende week de mogelijkheid tot een 
facultatief gesprek. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Voor 
die gesprekken worden 3 middagen 
(maandag 27 juni t/m woensdag 29 juni) 
ingepland. Elke leerkracht kiest zelf, aan de 
hand van de hoeveelheid gesprekken die 
gevoerd moeten worden, welke middag(en) 
er gesprekken plaats vinden.  

 
Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien voor groep 
8? 

1. Van 6 september t/m 24 september: 

startgesprekken groepen 8. Uw kind is hierbij 

aanwezig.  

2. Het schooladvies-gesprek waar het 

uitstroomniveau gecommuniceerd wordt, 

vindt plaats in de derde week na de 

kerstvakantie (op dinsdag 25 en donderdag 

27 januari) Uw kind is hierbij aanwezig. 

3. Op 18 februari 2022 gaat rapport 1 mee. 

De rapportgesprekken vinden nog net voor 

de Voorjaarsvakantie plaats (maandag 21 tot 

en met woensdag 23 februari 2022.) Voor 

groep 8 is dit, vanwege het feit dat het 

adviesgesprek net heeft plaatsgevonden, 

geen verplicht maar een facultatief gesprek.  

N.B.: Dit eventuele gesprek is geen 2e 

adviesgesprek! 

4. Het eindrapport gaat mee tijdens de 

afscheidsavond. Hier volgt geen gesprek. 

 

Alle gesprekken vinden in principe ‘live’ plaats, mits de 

situatie rond COVID dat toelaat. Mocht het niet live 



kunnen, dan gaan de gesprekken via Microsoft-

TEAMS. 

 

Gymrooster 2021-2022 

Aandachtspunten gym: 

 Op de eerste schooldag starten ALLE 
kinderen in hun eigen klaslokaal op school. 
Dus ook de groepen 3A en 3B. Deze twee 
groepen hebben maandag 31 augustus  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. 

 De kinderen van de groepen die een dag 
starten met een gymles, worden vanaf 8.10 
uur door de ouders (of BSO/ouders 
broer/zus) naar de gymzaal gebracht. De 
overige groepen wandelen daar met hun 
leerkracht naar toe. De eerste week worden 
die kinderen opgevangen bij de voordeur 
door de vakdocenten. 

 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staat het vakantierooster voor volgend 
schooljaar. De MR heeft met dat rooster ingestemd. Het 

is het rooster van regio-midden en sluit aan bij het VO in 
zowel de regio Rotterdam als Den Haag.  
 

 
 
 
Start schooljaar:    maandag 30-08-2021 
 
Herfstvakantie:    

maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021  

Kerstvakantie:   

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022  

Voorjaarsvakantie:  

vrijdag 25-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022  

Pasen    

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022  

Meivakantie   

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022  

Hemelvaart   

donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022  

Pinksteren   

maandag 06-06-2022  

Zomervakantie: 

vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022  
 
Studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Maandag 25 oktober 2021 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 

Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 
aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 
vertrekkende collega’s, wisselende werkdagen, 
collega’s die meer of juist minder uren willen werken 
etc. etc. Dat alles zorgde voor een behoorlijke 
uitdaging! 
Wij zijn er dan ook trots op u een volledige 
groepsindeling te kunnen presenteren waar alle 
groepen weer bemenst zijn en  waar we ook nog 
mensen vrij hebben kunnen roosteren voor 
ondersteunende- en vervangende werkzaamheden. 
 
De groepsindeling ziet er voor volgend schooljaar als 
volgt uit: 
 
Groep 1/2A: Juf Sabine  
Groep 1/2B: Juf Julia en juf Marian 



Groep 1/2C: Juf Stefanie  
Groep 1/2D: Juf Karen en juf Vanessa Kaminski 
Groep 1/2E: Juf Baukje en juf Wendy 
Groep 1/2F: Juf Renate en juf Trudy 
Groep 3A: Juf Nathalie en juf Karin 
Groep 3B: Juf Saskia en juf Anne 
Groep 3C: Juf Wendy Vollebregt en juf Jessica  
  v/d Heijden 
Groep 4A: Juf Brigitte en juf Petra 
Groep 4B: Juf Tamara en juf Denise  
Groep 4C: Juf Jeannette en juf Saskia 
Groep 5A: Meester Erik 
Groep 5B: Juf Annette en juf Floortje 
Groep 5C: Juf Mascha en juf Marieke van Dijk 

(Gedurende haar zwangerschaps-
verlof wordt juf Mascha vervangen 
door juf Lisanne) 

Groep 6A: Juf Joy 
Groep 6B: Juf Esmeraldha en juf Dorien 
Groep 6C: Juf Angela en meester Tom 
Groep 7A: Meester Aad-Jan 
Groep 7B: Juf Joyce en juf Marinda 
Groep 7C: Juf Eveline en juf Marieke Hulst 
Groep 8A: Juf Wendy v/d Drift 
Groep 8B: Juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C: Juf Chamara en juf Yvette 
 
Conciërge 

- Juf Monica 
Huishoudelijke hulp 

- Juf Kim 
Onderwijsassistent 

- Juf Vanessa van der Loo 
Ondersteunende lessen 

- Juf Lisanne 
Administratief medewerker 

- Juf Elles 
Intern begeleiders 

- Juf Sandra en juf Bele  
Vakdocenten gym 

- Meester Marten  
- Juf Jessica van Koeveringe 

Directie 
- Juf Karin (adjunct directeur) 
- Meester Jan (directeur) 

 

Maandsluitingen schooljaar 2021-2022 

Hieronder ziet u het rooster van de maandsluitingen 
staan. Voor de doorgang hiervan zijn we natuurlijk 
ook weer sterk afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen: 
 

- Als de cohortering per klas nog wordt 
aangehouden door de GGD, dan kunnen we 
de maandsluitingen geen doorgang laten 
vinden. 

- Als de anderhalve meter regel nog van kracht 
is, dan kan er geen publiek komen kijken. 

 
 

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. 
De groepen ½ en de groepen 3 (de eerste 2 
schoolweken) verzamelen buiten op de speelplaats. 
 
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. 
Bij corona-gerelateerde klachten blijft een leerling ook 
thuis. Geef dat ook a.u.b. specifiek aan via de telefoon 
of de website. 
 
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 onze 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. Dit mag vanwege de 
coronamaatregelen alleen een voorverpakte traktatie 
zijn. Voor de traktaties geven we de voorkeur aan 
verantwoorde en gezonde(re) 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 in Social Schools 
Bij aanmelding op school voegen wij elk gezin 
automatisch toe aan de Ouderapp van Social 
Schools. Daar krijgt u dan een zogenaamde 
koppelcode voor. Via die app krijgt u alle schoolse 
informatie doorgestuurd.  
 
Schoolkalender 
Aan het begin van de voorgaande schooljaren kreeg 
elk oudste kind van het gezin ook een papieren 
schoolkalender mee. Dat doen we dit jaar niet meer. 
De kalender is ingevuld in de app van Social Schools 
en staat ook als PDF-document op onze website. Op 
de kalender staan alle relevante data (rapporten, 
vakanties, studiedagen, sportdagen, verjaardagen 
leerkrachten etc.) weer op vermeld. Bepaalde data 
(bijvoorbeeld de schoolreisdata) volgen gaande het 
schooljaar.  
 
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 Bele zijn de zorg coördinatoren op 
onze school: de Intern begeleiders. Zij hebben allebei 
12 groepen onder hun hoede wat leerlingzorg betreft.  
De groepsverdeling is als volgt: 
Bele Huigen:   Groep 1 t/m 4 
Sandra van Gennep:  Groep 5 t/m 8 
 
Algemene Informatieavond  
De traditionele informatieavond zal vanwege corona 
ook dit schooljaar niet plaats kunnen vinden. Wij 
vinden het wel belangrijk dat u kennis kan maken met 
de leerkracht en omgekeerd. In plaats daarvan zullen 
er daarom individuele startgesprekken met alle 
ouders worden ingepland in de eerste schoolmaand. 
Die gesprekken kunnen zowel ‘live’ als via Microsoft 
TEAMS plaats vinden. U ontvangt hier een uitnodiging 
voor van de betreffende leerkracht. Het is logistiek niet 
mogelijk om dit voor meerdere kinderen naadloos op 
elkaar af te stemmen en gesprekken opeenvolgend 
plaats te laten vinden. Die gesprekken gaan we vanaf 
dit schooljaar structureel plaats laten vinden. Verder 
in deze Nieuwsflits leest u daar meer over. 
 
Ouders in de school 
Vanaf volgend schooljaar  (mits het kan vanwege 
corona en dan moet de anderhalvemeterregel dus zijn 
afgeschaft) hiervoor het volgende bedacht:  
 

- Elke dinsdag en donderdag mogen ouders 
met hun kinderen mee naar binnen. Dat mag 
wel, maar dat hoeft niet. 

- Op maandag + woensdag + vrijdag worden 
de kleuters buiten opgevangen en gaan de 
overige groepen zelfstandig naar binnen. De 
huidige situatie dus. 

- De groepen 3 worden de eerste 2 weken op 
maandag/woensdag/vrijdag ook buiten 
opgevangen. Daarna gaan ze op die dagen 
ook zelf naar binnen. 

- We hopen (geen verplichting dus) dat met 
name de kinderen in de groepen 7 & 8  ook 
op de inloopdagen zoveel mogelijk 
zelfstandig binnenkomen. Dit natuurlijk ter 
voorbereiding op de zelfstandigheid die in het 
VO verwacht wordt. 

 

Van de medezeggenschapsraad 

Na een toelichting op de lopende zaken hebben is er 
aandacht besteed aan de nieuwe rapporten waarmee 
we komend jaar gaan starten. Met betrekking tot de 
bouwontwikkelingen nabij de school zijn we inmiddels 
betrokken bij een klankbordgroep voor omwonenden 
en belanghebbenden. Wij zullen met name het 
veiligheidsaspect in de gaten houden. Komend jaar 

http://www.bshetbaken.nl/


zullen we met dezelfde groep mensen de MR 
werkzaamheden voortzetten 
 

TSO 

Mocht u komend schooljaar tegen een aantrekkelijke 
vrijwilligersvergoeding ook op 2 of meer dagen per 
week willen helpen met onze TSO en het mogelijk 
blijven maken van overblijf op onze school, dan 
nodigen wij u uit om u daarvoor aan te melden. Dat 
kan door middel van het sturen van een mail naar 
TSO@bshetbaken.nl .  Als u hierover meer informatie 
wilt hebben, dan kunt u een mail sturen met het 
verzoek om aanvullende informatie. Zet dan we uw 
telefoonnummer in die mail en dan wordt u zo spoedig 
mogelijk (na de vakantie) terug gebeld. 
 

 
 

Sterk en Positief – Sportshirt ontworpen door de 
groepen 6 

De afgelopen maand zijn de groepen 6 druk bezig 
geweest met het ontwerpen van een sportshirt voor 
stichting 'Sterk en positief'. 
 
Deze stichting zet zich in om geld te werven om 
hersentumoren geneesbaar te krijgen. Ze hebben 
zich als doel gesteld om 280 000 euro in te zamelen 
en zijn al bijna op de helft. Eén van de acties daarvoor 

is de verkoop van een sportshirt voor kinderen dat ook 
door kinderen is ontworpen. 
 

 
 
De stichting had een ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
voor de groepen 6 van Het Baken en daar zijn 4 
winnaars uit gekomen. Anna uit groep 6A, Jack uit 6C 
en Yenthe en Sammie uit 6B. De shirts van deze 
laatste twee zijn geselecteerd om echt gedrukt te 
worden en sinds vorige week te koop in de webshop. 
Ontzettend leuk om te zien dat er afgelopen vrijdag al 
een aantal kinderen met deze shirts bij de gymles te 
zien waren. 
 
Interesse in zo'n leuk sportshirt en daarmee gelijk dit 
mooie doel steunen? Kijk even op de website: 
https://sterkenpositief.nl/shop/  
 
 

Bright Ideas Challenge – groep 8A 

Op 1 juli heeft groep 8A de online finale van de Bright 
Ideas Challenge gespeeld, de Bright Ideas Games. 
Die finale stond onder leiding van acteur Buddy 
Vedder. 
 

 
 
Zij hebben de eerste prijs gewonnen in de categorie 
‘Anders Wonen’: Plastic zwerfafval gebruiken om 
nieuwe objecten te maken! 
 

mailto:TSO@bshetbaken.nl
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Van harte gefeliciteerd Rutger, Tess, Carmen en 
Kai!!! 
 

Afscheid groepen 8 

Vorige week stond in het teken van het afscheid van 
de groepen 8. Na het doorgaan van het schoolkamp 
een aantal weken geleden, was dit de volgende 
afscheidstraditie die gelukkig gewoon door kon gaan.  
Weliswaar aangepast d.m.v. 2 musical sessies per 
klas om de anderhalve meter te kunnen garanderen, 
maar dat maakte er het spelplezier niet minder om! 
  

 
 

 
 

 
 
En afgelopen vrijdag was dan ook het gebruikelijke 
uitzwaaimoment door alle andere leerlingen en 
leerkrachten van onze school. Door een erehaag 
verlieten onze groepen 8 de school om buiten de 
hekken door hun ouders te worden opgevangen. 
 
En we kregen ook een enorm mooi cadeau van deze 
groepen: een boombankje voor op ons binnenplein en 
een groot insectenhotel! Een boombankje dat door 
een paar klassenmoeders en ‘onze huistimmerman 
Kai’ vakkundig in elkaar gezet is! Super bedankt 
daarvoor! 
 

 
 



Van de Ouderraad – nieuwe voorzitter en 

secretaris gevonden! 

Het is gelukt om een nieuwe voorzitter en een nieuwe 
secretaris te vinden voor onze ouderraad! 
 
Mirjam Hill wordt de nieuwe voorzitter en Melisande 
Baltzer de nieuwe secretaris. Fijn dat het OR-bestuur 
weer compleet is! 

 

 
 

IJscokar op school! 

Om het einde van het schooljaar te vieren stond er de 
hele woensdagochtend een ijscokar op de 
speelplaats om alle kinderen te voorzien van roomijs 
(of waterijs). 
 

 
 

Nieuwe groepen 3 

 

 
 
Dinsdagmiddag hebben de kinderen die naar groep 3 
gaan afscheid genomen van de andere kinderen uit 
hun groep 1/2. Ze kregen een luid applaus van alle 

kinderen en kregen ook al hun tekeningen mee die ze 
gemaakt hebben in de kleuterperiode. 
 

Herhaalde oproep ouderverklaring (mogelijk) 
nieuw te starten school 

De wijk Wilderszijde (dat is het gebied tussen HSL en 
Doenkade in Bergschenhoek waar het gemeentehuis 
en de 3 VO-scholen staan) gaat de komende jaren 
bebouwd worden. Daar zullen ook 2 of 3 nieuwe 
basisscholen gebouwd gaan worden. De 
Laurentiusstichting zou daar ook graag een mooie 
nieuwe school willen starten die in 2023 open gaat: 
IKC Het Avontuur – Het onderwijs van nu voor de 
wereld van morgen. U leest hier meer over op: 
www.ikchetavontuur.nl  
 
Om als Laurentiusstichting in aanmerking te kunnen 
komen om deze nieuwe school te mogen starten, 
hebben we uw hulp hard nodig! Om überhaupt mee te 
kunnen dingen, hebben we namelijk minimaal 120 
ouderverklaringen nodig van ouders die binnen een 
straal van 6 kilometer van de Wilderszijde wonen en 
een kind van 2 of 3 jaar hebben. Ouders kunnen per 
kind één ouderverklaring voor IKC Het Avontuur 
afgeven.  
 

 
 
Mocht u dus een kind van 2 of 3 jaar hebben en 
geïnteresseerd zijn in deze school en het 
onderwijsconcept, dan willen wij u verzoeken om die 
interesse kenbaar te maken middels het invullen van 
de ouderverklaring. Ook al heeft u geen directe 
interesse maar wel een kind/kinderen tussen de 2 
en 4 jaar, dan zou het ons als Laurentiusstichting 
echt ontzettend helpen als u toch een 
ouderverklaring via deze link in zou willen vullen:  
 

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-
scholen/index.html#/gegevens/60 

 
 
Bedankt!!! 
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