
  
 
 
 

 

 

 
Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De maand oktober 2022 zal voor altijd in onze 
herinnering blijven als de maand waarin onze collega 
Trudy overleed. We weten ook allemaal dat de dood 
de schaduwkant is die bij het leven hoort, maar ons 
gevoel is vooral het gevoel van onrechtvaardigheid en 
intens verdriet. We zijn er trots op Trudy gekend te 
mogen hebben als collega en wensen haar man Harry 
en haar kinderen Tess en Pim alle kracht toe om om 
te kunnen gaan met de leegte die Trudy achter laat.  
 
En hoe groot is dan weer het contrast met de 
dagelijkse gang van zaken. En dat is zeker op een 
school ook weer heel fijn. Kinderen hebben vaak een 
‘lenige geest’ en kunnen heel vlot schakelen tussen 
verschillende emoties. En dat is ook precies zoals 
Trudy het volgens ons gewild zou hebben: Blijf niet 
hangen in verdriet en geniet van wat het leven te 
bieden heeft. 
 
En precies dat hebben we gelukkig ook gedaan in 
deze maand. De sportdag heeft op woensdag 5 
oktober gelukkig gewoon doorgang kunnen vinden. 
Leuk te zien hoe de kinderen weer genoten op de 
velden van hockeyvereniging HBR. Ook is iedereen 
weer op de foto gezet door de schoolfotograaf en 
hebben we vandaag de eerste maandsluiting weer 
gehad. Verder zijn de groepen 8 naar het 
kinderboekenmuseum geweest, is de bovenbouw 
met de bus naar een techniek dag in Capelle a/d 
IJssel geweest en hebben de kleuters een kabouter-
boswandeling gemaakt.  
 
En daarmee stappen we gelijk de herfstvakantie in. 
Een vakantie die voor de kinderen één dag langer 
duurt dan voor ons. Wij hebben op maandag 31 
oktober onze eerste studiedag van het jaar. Dat is 
voor de kinderen dan automatisch een vrije dag, 
waardoor we iedereen graag weer in volle 
gezondheid terugzien op dinsdag 1 november. 
 
Fijne vakantie! 
 
Jan Noorlander,   
Directeur BS Het Baken 
 

 
 

 

NIEUWSFLITS 
Jaargang 23, nummer 3 
21 oktober 2022 

 

In memoriam: Juf Trudy 

 

 
 

Trudy kwam per 1 augustus 2019 op Het Baken 

werken. Zij nam haar positiviteit, enthousiasme, 

levensvreugde en liefde voor kinderen mee naar Het 

Baken.  Zij was echt een juf in hart en nieren! Een zeer 

gewaardeerde collega en kundige leerkracht die 

zowel door de kinderen als door ons bijzonder gemist 

gaat worden. Het afgelopen jaar is ze, waar haar 

gezondheid het toeliet, nog een paar keer langs 

geweest op school, om samen met haar klas te 

kunnen genieten. 

 

We hebben met elkaar afscheid van Trudy kunnen 

nemen op woensdag 12 oktober.  

 

Openstaande vacatures 

In de vorige Nieuwsflits moesten we u melden dat we 

3 vacatures open hadden staan. Inmiddels zijn er per 

1 november twee vacatures (onderbouw + 

bovenbouw) ingevuld. Bij de kleuters structureel en in 

 



de bovenbouw tot aan de zomervakantie We hebben 

dus nog 1 vacature in te vullen: 

 
- Gym (groepen 3 t/m 8) WTF 0,5 – 0,6 op de 

maandag, woensdag en vrijdagochtend. 

 
Omdat de tekorten in het (basis)onderwijs groot zijn 

en de spoeling op de arbeidsmarkt echt heel dun is, 

hopen wij ook dat u in uw (sociale) netwerken wilt 

kijken/navragen of er wellicht competente 

geïnteresseerden zijn om één van deze vacatures op 

onze school te gaan invullen. Of wellicht werkt u zelf 

in het onderwijs en is dit voor u het ideale moment om 

over te stappen naar Het Baken.       

 

  
 

Nieuwe (tijdelijke) collega’s 

De vacature die nog open staat en die we hierboven 

hebben benoemd, hebben we er wel op een tijdelijke 

manier ingevuld gekregen. En wel via de inhuur van 

medewerkers van onderwijs uitzendbureau. En zelfs 

vacatures invullen via uitzendbureaus is in deze tijd 

ook absoluut geen zekerheid.   

 

Voor de gym hebben we twee nieuwe tijdelijke 

meesters. Op maandag zal meester Olivier (foto 

links) de lessen van Meester Marten overnemen, 

naast juf Jessica van Koeveringe. Op de woensdag- 

en vrijdagochtend zal meester Jaap (foto rechts) op 

dezelfde wijze de gymlessen verzorgen. 

 

 
 

 

Juf Lucia Kartowikromo is een paar weken geleden 

al gestart als tijdelijke ambulante leerkracht. Lucia is 

68 jaar en het werken nog lang niet moe! Zij heeft 

naast haar PABO diploma ook een lesbevoegdheid 

om Nederlands te mogen geven op het VMBO. Na de 

herfstvakantie zal zij op maandag t/m donderdag op 

onze school werkzaam zijn. In eerste instantie om bij 

te springen bij kortdurende vervangingen in alle 

groepen. Hiermee hebben wij gelukkig weer wat 

broodnodige speling in onze formatie gekregen. 

 

 
 

Juf Purdey Giesbers start vanaf 1 november 

structureel op onze school. Purdey is 44 jaar en is een 

onderbouwspecialist. Zij heeft hiervoor op meerdere 

basisscholen gewerkt, waaronder ook een andere 

Laurentiusschool in Lansingerland. Purdey zal tot de 

kerstvakantie op de woensdag t/m vrijdag in alle 

kleutergroepen werkzaam zijn voor ondersteunende 

werkzaamheden en mogelijke vervangingen. Na de 

kerstvakantie zal zij het zwangerschapsverlof van Juf 

Demi in groep F gaan invullen.  

 

 
 

En ’vers van de pers’ komt ook na de herfstvakantie 

juf Cobi Kroon ons team (tijdelijk) versterken. Zij zal 

per 1 december juf Marinda van groep 6A gaan 

vervangen. Juf Marinda gaat namelijk verhuizen naar 

het oosten van ons land en Het Baken dus verlaten. 

 

Rooster maandsluitingen 

 

Datum Tijd Groepen 

21 oktober 2022 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

11 november 2022 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

20 januari 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

10 februari 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

17 maart 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

14 april 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

 9 juni 2023 13.15-14.00 uur 6C-5B-7B-4C 
 



 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: november 
 
24 t/m 28 oktober: Herfstvakantie 
 
31 oktober: Studiedag team (alle leerlingen vrij) 
3 november: Informatieavond ouders groepen 6 t/m  
                           8 over social media gebruik. 
4 november: Ochtend: alle leerlingen hebben 
   duurzaamheidslessen op school. 
  Middag: Alle leerlingen zijn vrij vanaf 
   12.00 uur. Alle leerkrachten hebben 
   een Laurentius studiemiddag. 
  Juf Floortje en juf Sandra jarig 
7 november: juf Nathalie jarig 
8 november:  Info avond VO groepen 8 – 19.30 u 
9 november: 20.00 uur Ouderraad 
11 november: Maandsluiting 2 
12 november: meester Tom jarig 
14 november: juf Chamara jarig 
17 november: juf Jessica van Koeveringe jarig 
18 november: Rapport groepen 1-2 mee 
22 november: 19.00 uur MR-vergadering 
23 november: Juf Saskia jarig 
24 november: 10 minutengesprekken groepen 1-2 
29 november: 10 minutengesprekken groepen 1-2 
 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

 

Herfstvakantie:    

maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022  

Kerstvakantie:   

vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023  

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023  

Pasen   

vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023  

Meivakantie   

maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023  

Hemelvaart   

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023  

Pinksteren   

maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023  

Zomervakantie:   

vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023  

Studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij) 

- Maandag 31 oktober 2022 

- Vrijdagmiddag 4 november 2022 (vanaf 12.00 

uur) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

Gezocht overblijfkrachten 

 

 
 

Donatie Jarige Job 

We hebben op dinsdag 4 oktober het prachtige 

bedrag van € 2861,18 mogen overhandigen aan 

Stichting Jarige Job!  Iedereen heel erg bedankt voor 

de donaties en de hulp en/of aanwezigheid bij alle 

jubileumactiviteiten!  

 

 



Sportdag 

Hieronder een korte sfeerimpressie van de sportdag 

die we op 5 oktober gehouden hebben. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Van de medezeggenschapsraad 

De eerste MR-vergadering van dit schooljaar zit er 

weer op. We zijn dit jaar met een lid minder gestart. 

Helaas heeft Hanneke vanwege privéredenen de MR 

moeten verlaten. We willen haar bedanken voor haar 

inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. 

Door het vertrek van Hanneke is er een plekje 

vrijgekomen in de oudergeleding van de MR. Zou je 

de MR willen komen versterken? Stuur dan een 

mailtje naar MR@bshetbaken.nl. Natuurlijk mag je 

ook vrijblijvend contact opnemen als je eerst meer wilt 

weten over de MR! 



De MR is in deze eerste vergadering bijgepraat over 

de plannen rondom de verduurzaming van de school 

en bijbehorende verbouwingen in de school. Als MR 

zullen we deze ontwikkelingen volgen. Hopelijk 

kunnen onze kinderen straks onderwijs volgen in een 

duurzaam, koel en mooi gebouw en dat ze tijdens de 

bouwperiode zonder al te veel hinder les kunnen 

krijgen. 

 

Wetenschap en Techniek op Het Baken – Van de 

W&T-coördinator 

In het kader van alle ontwikkelingen waar we op 

school mee bezig zijn, zullen wij u als 

vakcoördinatoren op de hoogte brengen. De eer is op 

mij gevallen om u te vertellen over Wetenschap en 

Technologie. 

 

Wetenschap en Technologie zult u denken? Wat is 

dat? Wat moet ik hiermee? Wetenschap en 

Technologie is een verzamelnaam voor alles wat te 

maken heeft met enerzijds techniek. Denk hierbij aan 

hoekenuur en handvaardigheid. En anderzijds heeft 

het te maken met ontdekkend, onderzoekend en 

ontwerpend leren. Om dit laatste meer inhoud te 

geven zijn we als school sinds dit jaar overgestapt 

naar een nieuwe wereldoriëntatiemethode: Blink. 

 

 
 

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s 

over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap 

geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen 

de kinderen een basis aan kennis aangeboden en 

krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze 

interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie 

van het thema, volgen er vier geleide onderzoek 

lessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod 

komen. Daarna gaan ze aan de slag met een eigen 

onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in 

groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een 

gezamenlijk eindproduct toe. In de eindpresentatie 

leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten 

hebben uitgezocht.  

Per thema maken de leerlingen naast hun eigen 

onderzoek ook een “Test jezelf”-toets. Nu bent u van 

onze vorige zaakvakkenmethode gewend dat uw kind 

een samenvatting meekreeg naar huis om te leren en 

dat op deze samenvatting alle behandelde stof stond. 

De methode Blink werkt echter anders. Ook hier krijgt 

uw kind een samenvatting mee, maar op deze 

samenvatting staat zeker niet alles wat de leerkracht 

tijdens de geleide onderzoek lessen heeft behandeld. 

De leerling wordt namelijk geleerd om actiever in de 

les mee te doen en hun geleerde kennis en 

vaardigheden toe te passen. 

 

Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 

Na de kerstvakantie gaan de groepen 3 en 4 ook 

werken met Blink. In groep 3 en 4 staat het zelf doen 

en ontdekken centraal. Elk thema bestaat uit vier 

lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. 

Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: 

hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan 

bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht 

voor de opbouw van woordenschat. 

 

Beleefmuseum in de groepen 7 

Afgelopen donderdag sloten de groepen 7 het eerste 

thema af met een gezamenlijke beleefmuseum. Hierin 

konden de leerlingen hun werk tentoonstellen, waar 

ze de afgelopen weken aan gewerkt hadden, aan hun 

medeleerlingen en ook aan hun ouders. Het thema 

waarin ze werkten was “Wereldsterren”. Van welk 

beroemd persoon, in de nabije of in het verre 

verleden, zou je nog meer te weten willen komen? Alle 

presentaties werden met volle aandacht bekeken. 

 

 
 

 
 



 
 

 

Techniek in de bovenbouw 

Om techniek nog meer in the picture te zetten, werd 

er vorige week woensdag voor de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 een techniekochtend 

georganiseerd.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Alle scholen uit de regio konden zich inschrijven. Zo 

ook het Baken. Nadat wij met bussen werden 

opgehaald, konden we in Capelle a/d IJssel genieten 

van een heus techniekspektakel. Verschillende 

bedrijven met verschillende vormen van techniek 

lieten deze ochtend aan onze leerlingen zien wat ze 

in huis hadden.  De kinderen genoten enorm van wat 

ze zagen en van wat ze konden doen. Na een zeer 

geslaagde ochtend werden we ook weer met de bus 

bij school afgeleverd. 

 

Om het werken met techniek een goed vervolg te 

geven, hebben de groepen 7 en 8 zich ingeschreven 

om technieklessen te volgen op het Melanchthon 

Berkroden. Dit zal in het voorjaar van 2023 

plaatsvinden. 

 

Namens de werkgroep Wetenschap en Technologie, 

 

Meester Aad-Jan (W&T-coördinator)  

 

Gezocht voor een gerichte klus: creatieveling!  - 

va de Ouderraad 

Weet jij wat de Ouderraad (OR) doet met de vrijwillige 

ouderbijdrage? Het antwoord hierop wil de OR beter 

onder de aandacht brengen. Voor deze promotie is ze 

op zoek naar een kundige creatieveling die kan 

helpen. Heb je -vanuit je werk of hobbymatig- ervaring 

met het maken van simpele video's en/ of grafische 

vormgeving en vind je het leuk om iets voor Het Baken 

te doen, dan is de OR op zoek naar jou.   

 

Wil je meer informatie? Of wil je je direct aanmelden?  

Neem dan per mail contact op met Anke Peelen. 

(ankepeelen@hotmail.com ) 

mailto:ankepeelen@hotmail.com


 

Doorgeven wijzigingen persoonlijke situatie aan de 

schooladministratie 

 

Is er bij u iets gewijzigd in uw thuissituatie of in uw 

persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres 

e.d.)  dat voor ons van belang is om in de administratie 

aan te passen?  

 

Laat het ons weten op het volgende mailadres; 

egaag@bshetbaken.nl  

 

mailto:egaag@bshetbaken.nl

