
  
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De maandag januari is weer om en helaas is het 
woord ‘corona’ weer het meest prominente woord 
geweest de afgelopen maand. Na een verlengde 
kerstvakantie begonnen we vol goede moed en 
zonder al teveel besmettingen aan 2022. De tweede 
schoolweek begonnen de eerste besmettingen 
binnen te druppelen en werden we ook als team 
getroffen door gemiddeld 4-5 besmettingen per week. 
Je staat als leerkracht natuurlijk ook midden in het 
oog van de coronastorm, dus de kans dat wij er 
allemaal doorheen zouden rollen was niet groot. 
Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog gewoon te 
maken met collega’s die zich met een andere oorzaak 
ziek moesten melden. 
Deze dagen hebben we naast de 6 zieken die ik in 
mijn social schools bericht van zondag al noemde, er 
nog eens 3 zieke leerkrachten bij gekregen. Dat 
maakte de uitdaging om groepen bemenst te houden 
ook voor ons te groot, waardoor er deze week helaas 
meerdere groepen minimaal één dag thuis moeten 
blijven. Dat zal voor de komende weken het beeld wel 
blijven.  
We doen als team wat we kunnen en veel collega’s 
regelen zelfs opvang voor hun eigen kind om extra op 
school te kunnen komen werken. Ook aan die 
flexibiliteit zit natuurlijk een keer een eind. We gaan 
er vanuit dat we naarmate de weken vorderen het 
aantal besmettingen weer gestaag af gaat nemen, 
maar nu is het nog roeien met de riemen die we 
hebben. We hopen daarbij op uw begrip. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  januari/februari 
 
 
29 januari:  Meester Marten jarig 
3 februari:  20.00 u Ouderraad 
6 februari:  juf Wendy Vollebregt jarig 
16 februari:  20.00 u GMR-vergadering 
18 februari:   rapport groepen 3-8 mee 
19 februari:  juf Julia jarig 
21 t/m 23 februari: rapportgesprekken 3-8 (via  
   TEAMS) 
24 februari:  Carnaval 
   Continurooster tot 12.00 uur 
25 februari:  Start voorjaarsvakantie 
   Juf Kim jarig 
26 februari:  Juf Tamara jarig 
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Van de medezeggenschapsraad 

Op dinsdag 11 januari heeft de MR weer vergaderd.  

 De directie heeft met ons de plannen gedeeld 
om de school te gaan verduurzamen.  

 Daarnaast zijn we op de hoogte gebracht van de 
(positieve) uitslagen van de WMKPO-leerling 
enquête. 

 De begaafdheidscoördinatoren waren 
uitgenodigd en hebben ons meer informatie 
gegeven over Levelkids, erg interessant! 

 Verder hebben we gesproken over de 
ouderbetrokkenheid via Social Schools en de 
verkeersveiligheid/bouw rondom de school.  

 De MR zal in februari een cursus volgen waarbij 
we kennis opdoen over onze rechten en plichten 
als MR lid 

 
Namens de MR, 
Hanneke Hoogendam 
. 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
 

 
 

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  
 
Resterende studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

-  

 



Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

Start schooljaar: maandag 22-8-2022 

 

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  

 

Er komt ook nog een drietal studiedagen bij, maar daar 

zijn de data nu nog niet van bekend. 

 

 

Carnaval 

Op donderdag 24 februari vieren we (in aangepaste 

vorm) weer Carnaval op Het Baken! Die dag hebben we 

zoals gepland alleen ’s ochtends les en eindigt school 

voor alle leerlingen om 12.00 uur. Rond 11 februari krijgt 

u de Carnavalsflits met alle benodigde informatie 

hierover. 

 

 
 
 
 
 

Rapporten en rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 

Op vrijdag 18 februari gaat het rapport van de groepen 3 
– 8 mee naar huis. Natuurlijk zijn er ook 
rapportgesprekken gekoppeld aan dit rapport. 
 
Op 18 februari ontvangt u van ons een bericht in 
social schools over het inschrijven voor de 
gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


