
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De zomervakantie zit er bijna weer op. Door Corona 
zijn het vreemde laatste schoolmaanden geweest en 
ook de impact van Corona op de zomervakantie was 
in veel gevallen ook nog goed merkbaar. Wij gaan in 
elk geval proberen om bij de start van dit schooljaar 
weer zoveel mogelijk terug te gaan naar de oude 
situatie voor de corona periode. Ook wat de 
schooltijden en de TSO betreft. Uiteraard wel met het 
in acht blijven nemen van de anderhalvemeterregel 
en de hygiëne voorschriften. Hoe dat er beleidsmatig 
uit gaat zien kunt u lezen in ‘Het plan van aanpak 
start schooljaar 2020-2021’ dat als aparte bijlage is 
toegevoegd aan deze mailing. 
 
We hopen in elk geval ondanks alle corona 
beperkingen er toch een zo normaal mogelijk 
schooljaar van te maken. Veel zal natuurlijk ook 
afhangen van de landelijke Corona ontwikkelingen. 
We gaan in elk geval aanstaande maandag met 
goede moed weer van start! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

Personalia 

 Juf Mariette is met pensioen gegaan. Op de 
laatste schooldag van de groepen 8 is zij ook 
door de erehaag heen gelopen die gevormd 
werd door alle leerlingen van de school. 
Vanwege corona hebben wij alleen als team 
op een feestelijke manier afscheid van haar 
kunnen nemen en is het niet groter gevierd. 
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 Juf Karin (adjunct-directeur en leerkracht 
groep 3A) is nog ziek. Haar herstel zal helaas 
langere tijd vergen. Haar klassentaken 
worden overgenomen door juf Baukje 
(donderdag en vrijdag). De directietaken 
worden overgenomen door meester Jan 
(directeur), de bouwcoördinatoren juf Julia en 
juf Eveline en de intern begeleiders (Juf Bele 
en juf Sandra) 

 Ook het herstel van juf Marinda (groep 7B) 
heeft nog enige tijd nodig. Tot die tijd zal juf 
Chamara de klas fulltime lesgeven.  
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: augustus + september 
 
31 augustus:  eerste schooldag 
7 september:  schoolfotograaf 
9 september: schoolfotograaf 
11 september: schoolfotograaf 
15 september: ALV-ouderraad 
23 september: Kinderpostzegelactie groepen 7 
24 september: juf Denise jarig 
25 september: Nieuwsflits 
29 september: MR-vergadering 
30 september: Sportdag groepen 1-6 

 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 
aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 
vertrekkende collega’s, wisselende werkdagen, 
collega’s die meer 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 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 Tamara en juf Petra 
Groep 4B: Juf Jeannette en juf Saskia 
Groep 4C: Juf Saskia en juf Denise 
Groep 5A: Juf Annette en juf Floortje 
Groep 5B: Juf Mascha en juf Marieke van Dijk 
Groep 5C: Meester Aad-Jan 
Groep 6A: Juf Joyce en juf Dorien 
Groep 6B: Juf Eveline en juf Marieke Hulst 
Groep 6C: Juf Angela en meester Tom 
Groep 7A: Juf Joy 
Groep 7B: Juf Chamara en juf Marinda 
Groep 7C: Meester Erik 
Groep 8A: Juf Esmeraldha en juf Yvette 
Groep 8B: Juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C: Juf Wendy v/d Drift 
 
Conciërge 
Juf Monica 
Onderwijsassistent 
Juf Vanessa van der Loo 
Administratief medewerker 
Juf Elles 
Intern begeleiders 
Juf Sandra (groep 5 t/m 8) en juf Bele (groep 1 t/m 4) 
Vakdocenten gym 
Meester Marten en juf Jessica van Koeveringe 
Directie 
Juf Karin (adjunct directeur) 
Meester Jan (directeur) 
 
 

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 
schoolweek) verzamelen buiten op de speelplaats. 
In het Plan van Aanpak staat dit verder uitgewerkt. 
 
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. (zie Plan van Aanpak) Geef dat ook a.u.b. door 
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 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 dus ook 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. 
 
Inloopochtend 
In de jaarkalender die op onze website staat, staan 
maandelijks ook zogenaamde ‘inloopochtenden’ 
vermeld. Die hebben we voor het hele schooljaar al 
ingepland. Dat zijn ochtenden waarop ouders ’s 
ochtends hun kind tot in de klas mogen begeleiden. 
Uiteraard is dat alleen mogelijk als alle corona 
maatregelen niet meer van kracht zijn en gelden deze 
‘inloopochtenden’ dus zeker de komende maanden 
nog niet. Wij zullen het uiteraard t.z.t. in de Nieuwsflits 
vermelden als de inloopochtenden wel van start gaan. 
 

Vakantierooster 2020-2021 

 
Start schooljaar  2020-2021 :   
maandag 31-08-2020    
 

Herfstvakantie:     
maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020 
Kerstvakantie:    
vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie:   
vrijdag 19-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021 
Pasen     
vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021 
Koningsdag    
dinsdag 27-04-2021  
Meivakantie    
maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021  
Pinksteren    
maandag 24-05-2021 t/m dinsdag 25-05-2021  
Zomervakantie:    
vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021  
 
Studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

 Maandag 26 oktober 2020   

 Vrijdag 5 maart 2021    

 Woensdag 26 mei 2021  
 

Gymrooster 2020-2021 

 
Maandag  

 Meester Marten Juf Jessica v K 

8.30 – 9.10 3a 3b 

9.10 – 9.50 4c  4b 

9.50 – 10.30 4a 5a 

10.30 – 11.10 5c 5b 

11.10 – 11.50 6c 6a 

13.00 – 13.40  6b 7a 

13.40 – 14.20 7b  7c 

14.20 – 15.00 8a 8c 

 
Woensdag 

 Meester Marten Juf Jessica v K 

8.30 – 9.15 3c 3a  

9.15 – 10.00 4b  4c  

10.00 – 10.45 6a  5c  

10.45 – 11.30 7a  6c 

11.30 – 12.15 8b  8a  

 
Vrijdag 

 Meester Marten Juf Jessica v K 

8.30 – 9.10 3b 3c 

9.10 – 9.50 5a  4a  

9.50 – 10.30 5b 6b 

10.30 – 11.10 7c 7b 

11.10 – 11.50 8c 8b 

 

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. 

http://www.bshetbaken.nl/


 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. 

 
 

Kinderpostzegelactie 2020  

 
Op woensdag 23 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. 
 

Rooster maandsluitingen 

Zolang de anderhalvemeterregel van kracht is, zullen 
er geen ouders als publiek bij de maandsluitingen 
kunnen worden toegelaten.  
 

 

De schoolfotograaf 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!  
 

 
 
Op basisschool Het Baken worden op maandag 7, 
woensdag 9 en vrijdag 11 september 2020 de 
schoolfoto’s gemaakt, dit jaar opnieuw door Nieuwe 
Schoolfoto! Dat is dus al in de 2e week van het nieuwe 
schooljaar! 
 
Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl  of 
www.facebook.com/nieuweschoolfoto.  
 
Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een 
witte achtergrond gebruikt en dit is ingepland onder 
schooltijd. De kinderen gaan hierbij speels op de foto. 
Houd rekening met de kledingkeuze en de schoenen. 
Lees nu alvast de tips voor kledingkeuze in de blog 
van Nieuwe Schoolfoto via deze link:       
www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-
schoolfotodag. 
 
In dit nieuwe schooljaar, met in het achterhoofd de 
coronamaatregelen, is ervoor gekozen om alleen 
kinderen die op het Baken zitten op de foto te laten 
gaan. Dat betekent dus dat (op woensdag 9 
september) alléén broertjes en zusjes die bij ons op 
school zitten samen op de foto kunnen. U hoeft zich 
dit jaar niet aan te melden hiervoor. 
 
Om de organisatie op die dagen goed te laten 
verlopen willen we een minimaal aantal ouders vragen 
om te helpen alles in goede banen te leiden. Zou u het 
leuk vinden om een dag of dagdeel te helpen, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven bij Ingeborg Vijverberg, 
lid van de OR. Contactgegevens: 
ingeborg_olsthoorn@hotmail.com Voor de helpende 
ouders heeft Nieuwe Schoolfoto een leuke korting in 
het vooruitzicht gesteld. 
 
Het bestellen gaat, net als in dit schooljaar, via internet 
en de foto’s worden thuisbezorgd via PostNL. Bekijk 
hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe 
Schoolfoto: www.youtube.com/nieuweschoolfoto.  
 
Hier onder treft u een overzicht aan op welke dag de 
groep van uw kind(eren) op de foto zal gaan. Dus, zet 
de data alvast in uw agenda! Het worden vast weer 
geweldige, kleurrijke foto’s! 
 
Met vriendelijke groet, Nieuwe Schoolfoto en de 
schoolfotowerkgroep 
 

Datum 
 

Tijd Groepen 

6 november 2020 
 

13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

15 januari 2021 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

5 februari 2021 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

12 maart 2021 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

16 april 2021 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

30 april 2021 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

4 juni 2021 13.15-14.15 6C-5B-7B-4C 

http://www.kinderpostzegels.nl/
http://www.nieuweschoolfoto.nl/
http://www.facebook.com/nieuweschoolfoto
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
mailto:ingeborg_olsthoorn@hotmail.com
http://www.youtube.com/nieuweschoolfoto


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afscheid groepen 8 

Anders dan anders. Zo laat zich het afscheid van de 
groepen 8 het beste typeren. Musicals voor een 
halflege zaal vanwege de Covid-19 
veiligheidsmaatregelen en geen echte 
afscheidsavond met een gezellige borrel voor de 
ouders. Het was dit jaar helaas niet anders. 
 
Gelukkig heeft iedereen wel van de musical kunnen 
genieten en hebben we wel gewoon onze groepen 8 
uit kunnen zwaaien. Alles uiteraard corona-proof. We 
wensen hen heel veel succes in het voortgezet 
onderwijs! 
 
Hieronder treft u aan aantal foto’s aan van de 
afscheidsmusicals aan. 
 



 
 

 
 

 
 
 
Op donderdag 9 juli liepen de groepen 8 traditioneel 
door de erehaag heen de school definitief uit. Een 
erehaag die gevormd werd door de leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 7 en de leerkrachten. Gelukkig was het 
droog en konden we op gepaste wijze afstand van 
hen nemen.  

 
  

 
 
 



 
 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 
 
De laatste vergadering van dit schooljaar heeft 
plaatsgevonden. Vijf leden nemen na dit schooljaar 
afscheid, wij danken: Albert, Sanne, Merlijn, Yvette en 
Nathalie voor hun inzet.  
 
Volgend jaar starten wij met nieuwe samenstelling. 
Tessa Sprengers, Marjolein de Leeuw en Hanneke 
Hoogendam zullen volgend jaar de oudergeleding 
van de MR versterken, namens de leerkrachten 
zullen Stefanie van der Lans en Wendy Vollebregt 
volgend jaar aansluiten.  
 
In de zomer blijven wij de ontwikkelingen rondom 
Corona volgen, mocht advies of instemming nodig 
zijn, dan komen wij deze zomer daarvoor bij elkaar. 
Voor nu wensen wij iedereen een mooie zomer! 
 
De medezeggenschapsraad 
 

Van de Ouderraad – de ALV 

Beste ouders, 

 

Elk schooljaar starten we ook met de Algemene 

Leden Vergadering van de Ouderraad. U betaalt 

jaarlijks een ouderbijdrage voor uw schoolgaand 

kind(eren). U bent daardoor automatisch lid van de 

onderraad en u mag dus meepraten over de 

activiteiten van de OR die betaald worden met uw 

bijdrage. We nodigen u hierbij uit voor de ALV, op 

dinsdag 15 september, om 19.30 uur. 

(Vergaderruimte: speellokaal kleuters waar ook de 

maandsluitingen plaats vinden) 

Omdat we ons ook bij de start van het nieuwe 

schooljaar moeten houden aan de Corona-

maatregelen, willen we graag weten wie er bij de ALV 

aanwezig wil zijn. Indien u bij de vergadering op 15 

september aanwezig wilt zijn, vragen wij u om dat te 

melden via: or@bshetbaken.nl   

 

Het verslag van de vergadering zullen wij naderhand 

ook plaatsen op de website van school. 

 

Hartelijke groet, namens het OR bestuur, 

 

Nienke Riemersma 

 

Van de Ouderraad – Oproep ledenadministratie 

Wil jij graag je steentje bijdragen, maar heb je overdag 

niet altijd tijd? De ouderraad is op zoek naar een 

ledenadministrateur. Tevens ben je lid van het bestuur 

van de ouderraad. 

Als een kind op onze school begint, worden zijn of 

haar ouders automatisch lid van de oudervereniging. 

De gegevens van de ouders moeten worden 

opgenomen in onze administratie. Twee keer per jaar 

moet er een bijdrage aan de ouderraad worden 

betaald: de ouderbijdrage en de excursiebijdrage. Ben 

jij degene die ons wil helpen bij de administratie en de 

voorbereiding van de incasso’s? Tijdsbesteding 

ongeveer 2-4 uur in de maand, vrij in te delen!  

 

Heb je interesse? Je kunt je aanmelden op 

ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl  Graag 

horen we van je!   

 

Van de Ouderraad - oproep secretaris ouderraad 

Jaren heb ik het met  plezier gedaan maar dit is het 

laatste jaar van onze dochter op het Baken. De 

ouderraad is dus nu op zoek naar een opvolger.  

Vind je het leuk om te coördineren als spin in het web, 

administratief de zaken op orde te houden, dan zijn wij 

op zoek naar jou! Samen met de overige leden van 

het bestuur ben je betrokken bij beleid en andere 

zaken rondom de ouderraad (denk aan jaarverslag, 

planning en notuleren van vergaderingen).  

 

Ben je nieuwsgierig wat de ouderraad allemaal doet 

kan je op de website van het Baken kijken naar 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/  

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar 

or@bshetbaken.nl  

mailto:or@bshetbaken.nl
mailto:ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl
https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/
mailto:or@bshetbaken.nl

