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Voorwoord
Beste ouders,
We zijn inmiddels al weer een maand begonnen en
het oude vertrouwde ritme komt gelukkig steeds meer
terug. Al blijft het met alle COVID-maatregelen toch
een vreemde start. Ik kan me ook voorstellen dat dit
voor jullie als ouders zo voelt.
Inmiddels
hebben
wij
ook
onze
portie
organisatorische Covid-gerelateerde uitdagingen al
achter de rug. Met wat kunst en vliegwerk en veel
extra inzet van parttimers die op hun vrije dagen
kwamen werken hebben we alle groepen bemenst
weten te houden de afgelopen weken.
Inmiddels is 20% van het team al preventief getest
vanwege milde klachten. Tussen testen en uitslag
ben je een leerkracht ook tussen de 2 en 4 dagen kwijt
van school. De ene positieve testuitslag van al die
leerkrachttesten betrof gelukkig hele milde klachten
en de betreffende leerkracht is al weer een week aan
het werk. Dat geldt ook voor de ene positief geteste
leerling. Ook zijn ons al meerdere gevallen bekend
van besmette ouders, waar de kinderen dus ook van
in quarantaine thuis zijn gebleven. Dat COVID weer
aan opmars bezig is, is inmiddels wel duidelijk. Dat
deze opmars voor een groot gedeelte tot staan te
brengen is door ons goed te houden aan de huidige
hygiëneregels en de anderhalvemeterregel, wordt
ook door alle deskundigen bevestigd. Wees u dus ook
bewust van uw eigen rol hierin. Blijf dus ook op en
naast de speelplaats de gepaste onderlinge afstand
bewaren. En verlaat als kleuterouder het plein ook
direct na het afgeven van uw kind bij de leerkracht.
Kleuterouders zijn dus ook de enige ouders die de
speelplaats mogen betreden.
Wij blijven in elk geval heel zorgvuldig met alle
regelgeving omgaan. Daardoor kunnen bepaalde
evenementen helaas ook geen doorgang vinden of
gaan we er een alternatieve oplossing voor
verzinnen. Zo hebben we een alternatief gevonden
voor een bezoek van de onderbouw aan een
voorstelling van musische vorming. De voorstelling
gaat nu op school plaats vinden zodat er geen
tientallen ouders samen hoeven komen om kinderen
naar een locatie te vervoeren. Zoiets willen we ook
met de bovenbouw doen, maar dan om te voorkomen
dat bovenbouw leerlingen van diverse scholen in één
zaal samen komen te zitten.
Dit jaar zouden wij ook ons 20-jarig lustrum vieren.
Daar wil je wel voor alle geledingen iets leuks kunnen

organiseren en dat is niet mogelijk op dit moment.
Festiviteiten met grote groepen volwassenen zijn
sowieso de komende maanden niet mogelijk. Vandaar
dat we samen met de ouderraad hebben besloten om
dit schooljaar te gebruiken voor de organisatie van het
lustrum en de festiviteiten een jaar door te schuiven.
We worden komende zomer ook eigenlijk pas echt 20
jaar als school, dus geen probleem om het een jaar te
verschuiven.
Natuurlijk ontstaan er in crisistijd ook altijd een hoop
goede dingen. Wij werden in elk geval wel enthousiast
van de startgesprekken die deze maand met alle
ouders gevoerd zijn. Zowel live als via beeldbellen
ontstonden er leuke gesprekken tussen ouders en
leerkrachten. In de bovenbouw waren de kinderen ook
bij het gesprek aanwezig. We kregen ook van heel
veel ouders positieve reacties terug op dit initiatief.
Ook was het een hele leuke verrassing dat er twee
kisten met fruit werden bezorgd met een dankbaar
kaartje van een ouder die onbekend wenste te blijven.
Dankbaar vanwege de wijze waarop wij als team met
deze situatie omgaan. Dat en de vele positieve
reacties die we op diverse andere manieren hebben
ontvangen geeft ons ook de energie om de schouders
er extra onder te blijven zetten! Dank hiervoor!
Je zou het met alle Covid-perikelen bijna vergeten,
maar het onderwijs draait ook weer volledig. We zijn
ook zeer blij dat de TSO weer coronaproof draait. In
aangepaste vorm is de kinderpostzegelactie van start
gegaan
en
gaat
volgende
week
de
Kinderboekenweek van start. In de week van 5
oktober hopen op mooi weer als de groepen 8 op
schoolkamp gaan. Datzelfde mooie weer hebben we
ook nodig voor de op woensdag 30 september
gepland staande sportdag.
En dan gaan we al weer op naar de herfstvakantie!
Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken
Belangrijke data
Belangrijke data in: oktober
1 oktober:
5 t/m 9 oktober:
8 oktober:

juf Elles jarig
Schoolkamp groepen 8
juf Baukje jarig

10 oktober:
14 oktober:

19 t/m 23 oktober:
22 oktober:
26 oktober:

27 oktober:

30 oktober:

juf Annette jarig
reservedatum sportdag
(bij slecht weer op 30
september)
Herfstvakantie
juf Trudy jarig
Studiedag team. (alle
leerlingen vrij)
Juf Renate en juf Karin
Jarig
Inloopochtend: kan geen
doorgang vinden i.v.m.
coronapreventie)
Nieuwsflits

Vakantierooster 2020-2021
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

TSO/overblijf
De TSO draait ook weer op volle toeren. Natuurlijk
geldt voor de TSO-medewerkers ook dat zij met milde
klachten thuis blijven en dat ze voldoende afstand
houden. Dat gaat uitstekend, waardoor ook de TSO
weer als vanouds kan draaien.
Wel zien we heel veel (extra) leerlingen uit de
bovenbouw gebruik maken van de TSO. Dat is niet
verboden, maar in de bovenbouw juichen we het thuis
eten van leerlingen eigenlijk wel toe. Dat is toch een
groep pré-pubers die het brood in 5 minuten op heeft
en zich door een TSO medewerker wat lastiger laat
sturen. Daarnaast is het voor hen ook prima mogelijk
om verantwoord zelfstandig naar huis te fietsen en
daar zelf een boterham te smeren. Zeker in het kader
van de naderende overstap naar het voortgezet
onderwijs.
Het zou fijn zijn als we in de bovenbouw en dan vooral
in de groepen 7 en 8 de hoeveelheid kinderen die

gebruik maakt van de TSO iets terug kunnen brengen.
Wij hopen daarbij op uw medewerking.
Maandsluitingen
Hieronder weer het rooster van de maandsluitingen.
Die maandsluitingen zullen plaats vinden zonder
ouders helaas.
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

Kinderboekenweek

Op donderdag 1 oktober openen we de
Kinderboekenweek met een speciaal dansje dat in
elke klas plaatsvindt. Na het dansje gaat iedereen in
zijn eigen klas aan de slag met het maken van iets
creatiefs dat past binnen het thema van de
Kinderboekenweek: ‘En toen….’
’s Middags starten we om 13.00 uur met schoolbreed
voorlezen. De groepen 5 t/m 8 gaan voorlezen aan de
groepen 1 t/m 4. De anderhalve week na de opening
zal er regelmatig aandacht aan de Kinderboekenweek
geschonken worden middels diverse activiteiten.

Thema 1 Leefstijl
Op Het Baken besteden we gericht aandacht aan de
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
Wij maken daarbij gebruik van de methode Leefstijl.
De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op
ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de
moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en
luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met
gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen
durven nemen, en opkomen voor jezelf.
Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe
groep. Zelfs als je dezelfde groep zou houden, zal het
effect van minstens 6 weken vakantie je niet ontgaan.
Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep
heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het
groepsvormingsproces van vooraf aan begint. Ook
het gekke schooljaar van 2019-2020 heeft impact
gehad op de groep.
Het Leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes
thema’s. Om het groepsvormingsproces van vooraf
aan te beginnen starten we met het thema: De groep?
Dat zijn wij. Door middel van dit thema en veel
groepsvormende activiteiten starten we met het
groepsvormingsproces om het jaar goed te kunnen
starten.
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan
de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen
kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als
bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit binnen de groep.
De leerkrachten besteden tot de herfstvakantie veel
tijd aan het groepsvormingsproces. Dit kan door
middel van de Leefstijl lessen of door vele
groepsvormende spelletjes in de klas te doen. Zo
hopen we weer een goede start te maken met de
groep!
Groepsapps leerlingen

week komt een externe social media deskundige wel
lessen over het correcte gebruik van social media
geven, maar dat alleen zal niet de oplossing zijn voor
alles. Wij hopen dus ook dat u regelmatig mee
kijkt/blijft kijken met uw kind en hierover ook in
gesprek gaat/blijft. Doel is dat daardoor het gebruik
van zo’n groepsapp ook voor iedereen leuk blijft.
De
spelregels
van
www.hoezomediawijs.nl )
-

-

WhatsApp

(bron:

Geef zelf het goede voorbeeld en verstuur
geen onaardige berichten.
Gebruik veel emoji’s.
Doe zelf niet mee met spanmmen en vraag of
klasgenoten een aparte groep willen maken.
Maak afspraken over de eindtijd waarop
berichten in de appgroep gezet worden.
Toch ruzie gekregen via WhatsApp? Praat
het offline uit!
Durf je het niet in iemands gezicht te zeggen?
Zeg het dan ook niet via de app.
Denk goed na voordat je foto’s van jezelf
verstuurt via WhatsApp. Voor je het weet zijn
ze doorgestuurd.
Stuur geen berichten meer na bedtijd.
Ben je boos? Reageer niet meer en praat het
offline uit.

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

In met name de bovenbouwgroepen communiceren
de leerlingen privé vaak via de groepsapp. Op zich is
dat natuurlijk leuk en soms ook handig. We zien daar
echter ook een trend van o.a. zeer laat verstuurde
appjes. Sommige appjes worden echt bijna ’s nachts
verstuurd. Ook zien we, als we eens teksten onder
ogen krijgen, taalgebruik dat soms echt als kwetsend
kan worden ervaren. Voor ons heel lastig om daar op
te sturen, want dit speelt zich buiten schooltijd af. Het
heeft echter wel impact onder schooltijd. Volgende

Eten en drinken tijdens kleine pauze en overblijf
Zoals u weet hebben wij een beleid inzake het eten en
drinken op school dat op ‘gezondheid’ gericht is. Met
‘Donderdag Fruitdag’ als wekelijkse exponent hiervan.
Helaas merken wij echter, met name tijdens de
Overblijfpauze, dat broodtrommeltjes weer ten dele
gevuld worden met chocolade, snoep en koek. Dat is
echter niet de bedoeling. Los van het feit dat we
gezond gedrag propageren, willen we ook voorkomen
dat het ene kind een lunch met chocoprinsen en
dropsleutels heeft en het andere kind brood en fruit.
Wij willen u dan ook met klem verzoeken om geen
snoep/koek/chocolade mee te geven naar school.

Zeker ook om teleurstelling bij uw kind te voorkomen,
want het kan zijn dat wij of de TSO deze artikelen
weer ongeopend in het trommeltje met uw kind mee
naar huis geven.

Beleid huiswerk/spreekbeurten
We hebben in de schoolgids o.a. onze
schoolafspraken staan rond werkstukken en
spreekbeurten. Voor de duidelijkheid willen we dit
soort onderwijskundige afspraken ook in de
Nieuwsflits vermelden. Hieronder de afspraken rond
spreekbeurten en werkstukken.
Werkstukken:
Groep 3 t/m 5: Niet (de methode STAAL dekt de
lading)
Groep 6:
1 werkstuk (begeleid op school)
Groep 7:
1 werkstuk thuis maken (planning,
begeleiding op school, elk hoofdstuk
inleveren)
Groep 8:
2 werkstukken (1 keer samen)
Spreekbeurten:
Groep 3 t/m 5: niet (de methode STAAL dekt de
lading)
Groep 6:
1 keer Nieuwskring (enkele
berichten)
Groep 7:
2 keer Nieuwskring
Groep 8:
1 keer Nieuwskring 2 spreekbeurten
(vrij onderwerp)
Jeugdcoach op School (JOS)
Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is gestart en vooral voor de
nieuwe leerlingen en hun ouders de informatie over
de Jeugdcoach op School.
De Jeugdcoach (JOS=jeugdcoach op school) is er
voor iedereen die vragen heeft op het gebied van
opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en
leerkrachten kunnen bij mij langs komen als er
ondersteuning nodig is.
Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en
bereikbaar voor vragen telefonisch en per email. Ik
kan ook ondersteunen om de juiste hulp te vinden als
er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin.
Dit schooljaar loopt een stagiaire mee met mij, zij heet
Maks en ze zal zich verder in deze Nieuwsflits nog
aan u voorstellen.
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en
gezinscoach in één

Als Jeugdcoach leg ik de verbinding tussen school en
ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik
bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de
mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in
te zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit
varieert van een aantal gesprekken op school tot
ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere
hulp nodig is, schakel ik, in overleg met ouders, met
Team Jeugd van de gemeente.
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt
met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij
aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het
Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
Heeft u vragen?
Ik ben hier op school aanwezig op: maandag van
9.00-15.00 en vrijdagochtend van 9.00-12.00
Ook
ben
ik
bereikbaar
per
e-mail
via
m.schoon@schoolformaat.nl
of
via
het
telefoonnummer 06 – 461 026 52.
Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen
wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en
ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Wij houden ons in deze periode natuurlijk ook aan de
Coronamaatregelen. Het kan dus voorkomen dat we
door gezondheidsklachten bij ons, bij uw gezin of op
school afspraken online of per telefoon moeten doen.
We zullen hierin altijd met u kijken wat de
mogelijkheden zijn.
Met vriendelijke groet,
Marieke Schoon

Even Voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Maks Groeneveld. Het komende
schooljaar zullen jullie mij af en toe tegen kunnen
komen in de wandelgangen van de school. Daar zal ik
als stagiaire Jeugdcoach op School (JOS) meelopen
met Marieke. Ik loop deze stage als JOS voor mijn
studie Sociaal Werk die ik volg aan de Hogeschool
Leiden. Bij deze opleiding richt ik mij voornamelijk op
het werken met kinderen en ouders.
Ik verwacht een leuke en leerzame tijd tegemoet te
gaan op jullie school. Misschien tot binnenkort!
Groetjes Maks

