
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Het heerlijk avondje is bijna gekomen….. Sinterklaas 
houdt op dit moment de school in zijn greep. In de 
onderbouw wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn 
komst en in de bovenbouw (die het stiekem ook heel 
leuk vinden dat de Goedheiligman langs komt….) is 
men heel druk bezig met het knutselen van een mooie 
surprise. In de Sinterklaasflits van 12 november heeft 
u één en ander kunnen lezen over het zetten van 
schoenen, bakken van speculaas, werkzaamheden 
met marsepein en dergelijke. Dit alles vindt plaats op 
woensdagochtend 5 december uiteraard. 
 
Daarna gaan we naadloos door met de 
voorbereidingen voor Kerstmis. Daar wordt u in 
verderop in deze Nieuwsflits nader over 
geïnformeerd. Houdt u hier rekening met het feit dat 
we op donderdag 20 december alleen de ochtend les 
hebben. Om 12.00 uur start dan de Kerstvakantie. 
Ik wil in elk geval nu al onze dankbaarheid uitspreken 
voor de vele ouders die in deze feestmaand hand en 
spandiensten verrichten op Het Baken. Mede dankzij 
deze inzet wordt het voor de kinderen weer een 
onvergetelijke decembermaand! 
 
De eerste 10-minutengesprekken zijn vorige week 
ook weer afgerond. We zijn trots op de resultaten van 
kinderen die de afgelopen periode weer hard gewerkt 
hebben. 
Ondanks het feit dat de nadruk de komende maand 
op de decemberactiviteiten ligt, zal het lesgeven 
natuurlijk ook gewoon doorgang vinden. Uit de 
methodes moet immers ook gewerkt worden om aan 
het einde van het schooljaar de boeken uit te hebben. 
 
De laatste Nieuwsflits van dit schooljaar verschijnt op 
donderdag 20 december. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: december 2018 
 

5 december: Sinterklaasviering 
11 december: 19.00 u MR-vergadering 
12 december: juf Esmeraldha jarig 
18 december: juf Joy jarig 
19 december: 17.15 u Kerstdiner 
20 december: 9.30 u Kerstviering in de Kerk 
  Nieuwsflits 
  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 
21 december: juf Sabine jarig 
25 december: juf Vanessa van der Loo jarig 
 
Kerstvakantie van donderdag 20 december 2018 
vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 4 januari. We starten 
na de Kerstvakantie weer op maandag 7 januari! 
 
 

 

Personalia 

 Juf Rivka Ligtvoet (was vanaf de 

zomervakantie met zwangerschapsverlof) 
heeft aangegeven ons na de Kerstvakantie te 
gaan verlaten. Zij heeft elders een baan als 
‘ambulant begeleider’ geaccepteerd. 

 Daarentegen hebben we in de persoon van juf 
Brigitte van den Berg vanaf 5 november 
weer een nieuwe collega op school. Brigitte 
zal tot de Kerstvakantie ondersteunende 
werkzaamheden gaan verrichten. Na de Kerst 
zal ze het zwangerschapsverlof van juf 
Wendy Vollebregt (groep 3C) deels gaan 
invullen. 

 Juf Tamara zal op 12 december weer 

terugkeren in groep 4B na haar 
bevallingsverlof. Zij zal op maandag en 
dinsdag les gaan geven in de groep en op de 
woensdag ondersteunende werkzaamheden 
verrichten. Juf Dana blijft de overige dagen 
werkzaam in 4A. 

 Juf Joyce (6A) gaat vanaf 15 december met 
zwangerschapsverlof. Tot aan de 
Kerstvakantie zal meester Henk fulltime gaan 
werken. Na de vakantie gaat juf Karen 
Sechocho op maandag en dinsdag les geven 
in 6A. 

 

 



Binnenkomst leerlingen en ouders 

Zoals bekend gaan de schooldeuren ’s ochtends om 
8.15 uur open. Dat doen wij vooral om de ochtendpiek 
een kwartiertje te kunnen spreiden en u als ouder de 
gelegenheid te geven om eventueel iets belangrijks 
kort te kunnen melden bij de leerkracht. Of om iets te 
bekijken wat uw kind graag aan u wil laten zien. 
 
In de onderbouw is het natuurlijk logisch dat kinderen 
begeleid naar binnen gaan. In de midden- en 
bovenbouw is de noodzaak hiervoor wat minder tot 
helemaal niet aanwezig, omdat deze kinderen in 
principe zelfstandig genoeg zouden moeten zijn om 
zelf hun tas en jas op te hangen. 
Dat kwartiertje inloop wordt door de leerkracht vaak 
gebruikt om kinderen al iets te laten doen in de klas: 
lezen, werk afmaken, fouten verbeteren, weektaak 
etc. Dat creëert ook rust in de klas. Een rustige 
gestructureerde start in de ochtend is vaak bepalend 
voor de wijze waarop de dag verder gaat verlopen.  
 
Het valt ons echter op dat veel ouders, zeker ook in 
midden-en bovenbouw, lang in de klas(sen) ‘blijven 
plakken’. Op zich gezellig en leuk om met andere 
ouders wat te kunnen babbelen, maar doe dat liever 
op de speelplaats dan in een klas of op de gang. 
Hierdoor is het voor ons namelijk erg moeilijk om ’s 
ochtends rustig en gestructureerd in te draaien, zodat 
we om 8.30 uur ook echt de (buiten)deuren kunnen 
sluiten en kunnen starten met de lessen.  
 
Wij hopen, in het belang van het onderwijs aan uw 
kind, dat u hier echt rekening mee wilt houden! Alvast 
bedankt! 
 

 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit schooljaar.   
 
Kerstvakantie  
Vrijdag 21-12-2018 t/m zondag 6-1-2019  
Voorjaarsvakantie  
Vrijdag 22-2-2019 t/m zondag 3-3-2019  
Paasvakantie + 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: 

 Vrijdag 24 mei 2019 
 

Nieuw TSO-bestuur 

 

 
 
Voila, het nieuwe bestuur van de TSO! Yusuf 
Goedbloed, Miranda Mandic, Natalie Gorczak-Vos, 
Mieke Staal, Danielle Lagrouw (op de foto v.l.n.r.), 
Walter van Vliet en Jacqueline de Goede (niet op de 
foto) zijn dit schooljaar al twee keer samen gekomen 
om te zorgen dat de TSO de mogelijkheid tot 
overblijven kan aanbieden zoals u gewend bent. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel vooral 
niet om ons op de gang aan te spreken of email naar: 
tso@bshetbaken.nl  
 

Scholenmarkt 2019 voor basisschoolleerlingen uit 
groep 8 (Van de gemeente) 

 

 
 
 
Op woensdag 16 januari 2019 vindt in sporthal 
Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en Rodenrijs 
de jaarlijkse scholenmarkt voortgezet onderwijs 
plaats. Op deze avond geven de scholen van het 
voortgezet onderwijs de informatie die leerlingen uit 
groep 8 nodig hebben voor het kiezen van een 
passende middelbare school. Er zijn voortgezet 
onderwijs scholen aanwezig uit Lansingerland en uit 
de omliggende gemeenten.  
 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deze scholenmarkt te 
bezoeken. De scholenmarkt is geopend van 19.00 uur 
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tot 21.00 uur. Wij willen graag de drukte over de 
avond verspreiden. Zo is er voor iedereen voldoende 
gelegenheid om informatie te krijgen. Daarom vragen 
we geïnteresseerden uit Bleiswijk en Bergschenhoek 
zo veel mogelijk het eerste uur te komen, dus tussen 
19.00 en 20.00 uur. Ouders, verzorgers en leerlingen 
uit Berkel en Rodenrijs zijn van 20.00 uur tot 21.00 
uur van harte welkom.  
 
 

Kerstmis 

Terwijl iedereen druk bezig is met zich voorbereiden 
op het Sinterklaasfeest, zijn de ouders en 
leerkrachten uit de kerstcommissie al druk met het 
organiseren van het kerstfeest.  Wist u dat 
aanstaande zondag 2 december alweer de eerste 
advent is? Vanaf maandag steken de kinderen elke 
week een kaarsje aan van de adventskrans in de klas.  
  
School versieren  
Op vrijdag 7 december gaan we de school in 
kerstsfeer brengen, hier willen we graag uw hulp bij.  
U kunt zich vanaf woensdag 28 november hiervoor 
inschrijven op de whiteboards bij de klassen.  Ook 
kunt u zich daar inschrijven als u kunt helpen met 
opruimen op donderdag 20 december.   
  
Het kerstdiner   
Het kerstdiner zal l plaatsvinden op woensdag 19 
december.  Het diner zal in buffetvorm zijn. Iedere 
leerling wordt gevraagd iets bij te dragen. Wat de 
kinderen willen eten, wordt bepaald met de leerkracht 
samen. De deuren openen op woensdag 19 
december om 17.15 uur.  
 
Groep 1/2:  
17:15 uur Binnenkomst in eigen klas   
17:30 uur Start kerstdiner   
18:45 uur De kinderen worden door de ouders 
opgehaald uit de klas  
 
Groep 3 t/m 8:  
17:15 uur Binnenkomst in eigen klas   
17:30 uur Start kerstdiner   
19:00 uur De kinderen worden door de ouders 
opgehaald uit de klas  
  
Ter voorbereiding op het diner kunnen de kinderen 
vanaf dinsdag 18 december een bord, bestek, servet 
en beker in een plastic tasje meenemen, graag 
voorzien van naam.  
  

 
 
 

 
De kerstviering:  
Donderdag 20 december is de laatste dag voor de 
kerstvakantie. De leerlingen zijn dan om 12:00 uur uit. 
Net als vorige jaren is er onder schooltijd een viering 
in de kerk.  

 
 
 
Helaas is hierbij een belangrijke wijziging! De kerk is 
zoals u wellicht weet prachtig opgeknapt. Na de 
renovatie van de kerk zijn er echter minder banken 
teruggeplaatst, waardoor er minder zitplekken zijn. 
Hierdoor kunnen belangstellende ouders helaas 
niet meer mee naar de kerk. Wij vinden dit uiteraard 
erg jammer, maar het is niet anders. 
 
Alle groepen zullen gezamenlijk naar de kerk lopen. 
De kleuters worden daarbij net zoals voorgaande 
jaren, naast de begeleiding van de leerkrachten,  
vergezeld door een leerling uit groep 7 of 8.  
 
Wij hopen op uw hulp en wensen u een fijne 
kerstperiode toe! 
 
 

MR nieuws november 2018 

 

 
 
In de vergadering van 1 november jl. is de MR weer 
bijeen gekomen. Er is gesproken over de status van 
de bouwplannen door de Gemeente in het bij de 
school gelegen gebied. De MR volgt de bouw al van 
begin af aan en overlegt met Gemeente en 
projectleiding over de veiligheid voor de fietsende – en 
lopende kinderen van en naar Het Baken. Bij een 
Gemeente vergadering van 30 oktober jl zijn MR en 
directie weer aanwezig geweest en ook de 
vergaderingen in november zullen worden 
bijgewoond. Inmiddels lijkt er een voorkeur te zijn voor 
een veilige route over een fietsbrug. De vergadering 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie1Nrb5_beAhVRPFAKHfrEAd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.meesterclemens.nl/speciale-dagen/kerstmis/&psig=AOvVaw1stmF02ROHxdCpD-Sh7LmR&ust=1543484952174845
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxodXv5_beAhXCKVAKHYNkDxQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk_(Berkel_en_Rodenrijs)&psig=AOvVaw01oD8xQqWMI1mZqgyUQaLJ&ust=1543485001052517


eind november zal hier uitsluitsel in geven. De MR 
volgt het op de voet. 
 
Enkele MR leden hebben het landelijk MR congres op 
7 november jl bezocht, waarin het thema “contact met 
de achterban” centraal staat. Als MR vinden we het 
belangrijk te horen wat jullie als ouders belangrijk 
vinden. Mocht u onderwerpen bespreekbaar willen 
maken, leg dan graag contact met de MR. 
 
Op de vernieuwde website van Het Baken heeft ook 
de MR een plaats gekregen. Hierin vinden jullie 
informatie over de MR en waar de MR mee bezig is. 
Mochten jullie  vragen of aanvullingen hebben voor de 
MR, dan kunnen jullie ons als MR lid elk benaderen 
op school, via de brievenbus bij de hoofdingang naast 
het bord bij het podium of via ons mailadres, 
mr@bshetbaken.nl  Wij horen graag van jullie. 
 

Introductie Eline Beltman  
Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) 

Per november 2018 ben ik de nieuwe 
schoolmaatschappelijk werker en ik wil me daarom 
graag voorstellen. Mijn naam is Eline Beltman en ik 
werk vanuit Enver op verschillende basisscholen in 
Berkel en Rodenrijs. 
 
Mijn passie ligt bij alles wat met welbevinden, gedrag 
en leefstijl te maken heeft. 
De ontwikkeling van kinderen verloopt namelijk niet 
altijd vanzelfsprekend en het kan heel prettig zijn om 
hier met een onafhankelijk persoon gedachten over 
uit te wisselen. Als schoolmaatschappelijk werker 
help ik leerlingen, ouders en leerkrachten op het 
gebied van opvoeding, ontwikkeling en gedrag. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: zelfvertrouwen en 
weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen zoals een 
echtscheiding, sociale vaardigheden, ASS, 
gedragsproblematiek, voeding, etc. 
 

 
 
De hulp vanuit het SMW is gratis, vertrouwelijk en op 
vrijwillige basis. Binnen mijn expertise probeer ik u zo 
goed mogelijk te helpen en zo nodig zal ik 
doorverwijzen en eventueel begeleiden naar andere 
hulp. Dit gebeurt altijd in goed overleg met u. 
 

Contact   
De aanmelding verloopt meestal via de intern 
begeleider of leerkracht van de school. U kunt ook zelf 
contact met mij opnemen voor het inplannen van een 
afspraak of telefonisch advies via 
elinebeltman@enver.nl of 06-24850596.  
 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag. Daarnaast is er een inloopspreekuur op 
dinsdag van 13.00 – 14.00 uur op de volgende data: 
20 november, 4 december, 18 december, 8 januari, 22 
januari en 19 februari. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eline Beltman 
 

Eten en drinken op school 

Tijdens de ‘kleine pauze’ en de overblijf (TSO) wordt 
uiteraard door de kinderen altijd iets gegeten en 
gedronken. Dat eten en drinken wordt door u 
verzorgd. In verreweg de meeste gevallen is dat een 
‘normale gezonde lunch’ gelukkig. Wij propageren in 
onze publicaties ook het feit dat we als school willen 
dat er door de kinderen gezond gegeten wordt.  Wij 
zien echter her en der steeds meer ongezond eten en 
drinken meegegeven worden naar school en dat 
willen we eigenlijk niet. Koek, snoep en zelfs gebak en 
broodjes hamburger van de McDonalds (!) hebben we 
de afgelopen weken al aangetroffen in broodtrommels 
van de kinderen! Ook zien we langzamerhand weer 
sportdrankjes e.d. meegegeven worden. Zowel bij het 
tussendoortje tijdens de kleine pauze als tijdens de 
lunchpauze bij de TSO.  
 

 
 

Uiteraard bepaalt u wat uw kind te eten en te drinken 
mee krijgt, maar dat moet natuurlijk wel passen binnen 
het beleid van school. (N.B.: Of er moet een medische 
noodzaak zijn voor een bepaald soort voeding. Dat 
kunt u doorgeven aan de leerkracht, dan kunnen wij 
er rekening mee houden.) Gezond gedrag is namelijk 
ook een onderdeel is van het lespakket in het 
basisonderwijs. Vorig schooljaar hebben wij daar zelfs 
een heel schoolproject met de kinderen aan gewijd, 
wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de invoering van 
‘Donderdag-Fruitdag’. Voor de kinderen is het ook 
heel belangrijk dat ze gezonde voeding binnen 
krijgen. Ook worden kinderen in elk geval niet rustiger 
van de ‘suiker- en kleurstofbommen’ die in sommige 
lunchpakketjes mee gegeven worden. Dat is ook niet 
bevorderlijk voor het onderwijs. Het is voor leerlingen 
onderling natuurlijk ook erg onprettig als het ene kind 
netjes bijvoorbeeld een stuk komkommer, een flesje 
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water en een bruine boterham met kaas heeft 
meegekregen en het kind ernaast komt met een 
gevulde koek, een handje chocolade kruidnoten en 
een flesje AA-drank aan. Dat willen we als school ook 
absoluut niet! Dat kan ons inziens altijd thuis nog als 
daar behoefte aan is bij u of uw kind. 
 
Daarom willen wij u nogmaals met klem vragen 
om geen snoep/koek en andere ongezonde 
voeding aan uw kind naar school mee te geven. 
 

 
 
Zeker ook tijdens de overblijf (TSO) willen we niet dat 
kinderen snoep/koek eten. Mocht u per ongeluk toch 
(deels) snoep/koek meegegeven hebben als eten 
tijdens de overblijf, dan gaat dit onaangeraakt weer in 
het lunchtrommeltjes mee terug naar huis, zodat uw 
kind het daar op kan eten.  De TSO zal dan vanaf 
januari 2019 ter verduidelijking een briefje bijvoegen 
in het trommeltje van uw kind als reminder voor u, dat 
wij niet willen dat er gesnoept wordt tijdens de 
(lunch)pauze: 
 
Beste ouders, 
 
In het lunchpakket van uw kind troffen wij koek en/of snoep 
aan. Waarschijnlijk is het u ontschoten, maar zoals u in de 
Nieuwsflits en Schoolgids hebt kunnen lezen, willen wij 
graag dat er op school een gezonde(re) lunch gegeten wordt. 
Daarom hebben wij de snoep en/of koek weer mee terug naar 
huis gegeven zodat het daar genuttigd kan worden. Vandaar 
deze reminder, zodat u daar de volgende keer rekening mee 
kunt houden. Alvast bedankt voor uw begrip en 
medewerking! 
 
TSO en Team BS Het Baken. 
 
Wij hopen dat u hier, indien nog niet het geval, echt 
rekening mee wilt houden!  
 

Onderwijskundige ontwikkelingen dit schooljaar 

Op school zijn we jaarlijks bezig met 
onderwijskundige vernieuwingen en het maken van 
aanpassingen om ons onderwijs up to date te houden. 
Dat zijn werkzaamheden die zich vooral na schooltijd 
en buiten uw gezichtsveld afspelen. Om u ook een 
beeld te geven waar wij als Baken op dit moment mee 
bezig zijn, licht ik hieronder een aantal van deze 
ontwikkelingen toe: 
 

 Alle leerkrachten van onze kleutergroepen 
volgen de cursus ‘eigentijds 
kleuteronderwijs’. Het gaat om een ‘in 

company training’ die gegeven wordt door 
een externe cursusleidster. Doel is om met 
name de werklessen in de kleutergroepen zo 
betekenisvol mogelijk te laten verlopen. 
Tevens natuurlijk ook om de vaardigheden 
van de leerkracht (de juiste vragen stellen, 
observeren, uitdagen etc.) op te frissen. 

 Ook hebben de leerkrachten uit de 
onderbouw (groepen ½) zelf een nieuw 
planbord ontwikkeld dat we daarna door een 
bedrijf hebben laten maken. Dit planbord 
maakt het ook voor de kleuters zelf inzichtelijk 
wat ze al hebben gedaan en wat ze die week 
nog moeten doen. Dit onder meer ter 
vergroting van de zelfstandigheid en de 
planningsvaardigheden van de leerlingen.  

 Er is op dit moment een werkgroep ‘Levelkids’ 
bezig om een doorlopende werkwijze op te 
zetten voor het onderwijs aan de leerlingen 
die meer werk aan kunnen dan het 
gemiddelde kind. Hiervoor is intern al een 
‘begaafden coördinator’ (juf Angela) 
aangesteld en is de methode Levelwerk 
aangeschaft. Dat is een doorlopende leerlijn 
voor in elk geval de groepen 3 t/m 8. Dit 
schooljaar zijn we beleid aan het ontwikkelen 
om deze methodiek zo pragmatisch en 
werkbaar mogelijk in te zetten. 

 Om ook onze ICT-voorzieningen op peil te 
houden hebben we inmiddels weer zo’n 45 
extra laptops + aan tweetal extra laptopkasten 
aangeschaft. Hier zit een flink aantal laptops 
met touchscreen-functie bij, die weer andere 
onderwijskundige mogelijkheden bieden dan 
reguliere laptops. Onze oudste laptops laten 
we reviseren zodat ook deze devices weer 
enige jaren mee kunnen. 

 Er is inmiddels ook, zoals u al weet,  dit jaar 
door ons een nieuwe website gevuld en in 
gebruik genomen. 

 Achter de schermen zijn wij ook meer ‘in the 
cloud’ gaan werken met onze bestanden. Dat 
brengt voor ons ook behoorlijk wat 
veranderingen met zich mee. 

 Waarschijnlijk nog dit schooljaar zullen we 
minimaal met een aantal groepen een pilot 
gaan draaien met de ouder APP van Social 
Schools. Als dat bevalt kunnen we de APP uit 
gaan rollen over  alle groepen. 

 In de groepen 7 zijn we, onder leiding van een 
externe deskundige, een pilot gestart met als 
doel beter te kunnen sturen op het verkrijgen 
van een goede groepscohesie. Omdat onze 
beide gedrag coördinatoren ook in een groep 
7 les geven (juf Chamara en juf Bianca) is 
voor deze groepen gekozen. Wij hopen, 
indien de pilot slaagt, de geleerde 
vaardigheden via de gedrag coördinatoren uit 
te kunnen rollen over de rest van de school. 



 Er is een werkgroep ‘rapporten en normering’ 
aan de slag met de evaluatie van onze 
huidige rapporten. 

 We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe 
technisch leesmethode voor de groepen 3. 
Doel is deze komend schooljaar te 
implementeren. 

 Er is voor de ouders uit de groepen 7 en 8 
een informatieavond over het gebruik van 
‘social media’ georganiseerd.  

 Voor de ouders van de leerlingen uit de 
groepen 8 is onder leiding van een externe 
deskundige een informatieavond over de 
structuur van het Voortgezet Onderwijs 
gegeven. 

 We zijn met het team en de MR  ons 
onderwijskundig beleid voor de komende 4 
schooljaren richting aan het geven middels 
het schrijven van een nieuw schoolplan.  

 De reken coördinatoren (juf Niesa en meester 
Erik) zijn op dit moment bezig met het 
organiseren van ‘een grote rekendag’ 
(woensdag 3 april) voor alle groepen. 

 De schoolgids die op de website staat is 
inhoudelijk vernieuwd en wat meer eigentijds 
vormgegeven. 

 

 
 

 
Los van de bovenstaande onderwijskundige 
ontwikkelingen, zijn we natuurlijk het hele jaar door 
bezig met het organiseren van alle feesten en 
partijen. Denk dan aan De Kinderboekenweek, het 
schoolproject, de sportdag, de schoolreisjes, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, Carnaval, 
Hoekenuur, Koningsspelen, de schoolfotograaf, de 
Musical etc. etc. Gelukkig krijgen we bij veel van dit 
soort activiteiten ook ondersteuning van de 
ouderraad! 
 

Communicatie adviezen Voortgezet Onderwijs 
groepen 8 in oudergesprekken 

Op de jaarkalender staan onze adviesgesprekken 
Voortgezet Onderwijs gepland op maandag 28 t/m 
woensdag 30 januari. Binnen Lansingerland worden 
echter afspraken gemaakt zodat alle scholen deze 
data zo veel mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. 

Daarom zullen wij de gesprekken al één week eerder 
plaats laten vinden: van maandag 21 t/m woensdag 
23 januari. 
 

 
 
U ontvangt hier in januari van de groep 8 leerkracht 
nog bericht over. 
 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 2018 

Onze groepen 7 hebben het mooie bedrag van  
€7.710,00 opgehaald met de Kinderpostzegelactie! 
Daarvoor heel hartelijk dank namens de Stichting 
Kinderpostzegels. 
 

 
 
 

Maandsluitingen 2018-2019 

 


