NIEUWSFLITS
Jaargang 21, nummer 3
23 oktober 2020
Voorwoord
Beste ouders,
Iets eerder dan gepland ontvangt u alweer de derde
Nieuwsflits van dit schooljaar van ons. Het eerste
gedeelte van het schooljaar zit er op. Een bijzonder
eerste gedeelte met heel veel corona-hobbels op ons
pad. Ik prijs me gelukkig dat we die periode zonder
lesuitval zijn doorgekomen. Op twee andere scholen van
onze Stichting heeft men vanwege de besmettingen
moeten besluiten om de school één week geheel te
sluiten. Ook moesten veel scholen besluiten om klassen
naar huis te sturen omdat er onvoldoende personeel
beschikbaar was. Met name de hoeveelheid
testaanvragen en het wachten op de uitslag zorgt ook
voor best wel wat druk op de personele bezetting.
Omdat niemand met zekerheid kan zeggen hoe de
weken na de herfstvakantie gaan verlopen, hebben wij
wel alvast een plan van aanpak gemaakt waarin we wat
noodscenario’s omschrijven. Zodat we in elk geval op
het moment dat deze situaties zich voordoen direct
weten hoe we gaan handelen. We hebben daarbij ook
reëel naar onze eigen mogelijkheden en belastbaarheid
gekeken. Met de eerdere fase van thuisonderwijs
hadden we natuurlijk al een mooie blauwdruk klaar
liggen. Verderop in deze Nieuwsflits leest u daar meer
over.
Covid-19 zal ook de komende maanden het onderwijs
op onze school voor een groot gedeelte blijven bepalen.
Op dit moment wordt er ook volop overlegd in de
werkgroepen Sinterklaas en Kerstmis om te zoeken naar
een vorm die coronaproof is, want er zijn aardig wat
beperkingen. Dat is even puzzelen, maar dat zal
ongetwijfeld weer leiden tot leuke vieringen al zal alles
wel weer net anders dan anders gaan. Dat we met Kerst
de kerk niet in kunnen is inmiddels wel duidelijk
geworden.
Ook de gymlessen werden even spannend, want de
gemeente had vorige week besloten dat we geen
kleedkamers mochten gebruiken in sporthal Oostmeer.
We hadden gevraagd om deze beslissing te
heroverwegen, omdat hij ons inziens volledig los staat
van de restricties de amateursport opgelegd heeft
gekregen. Vandaag hebben we te horen gekregen dat
de kleedkamers weer open gaan voor de basisscholen!
Helaas moesten we ook ons schoolkamp van de
groepen 8 noodgedwongen verzetten naar de week van
22 maart 2021. In de hoop dat we dan corona voor een
fors gedeelte achter ons hebben gelaten. Al zal de tijd
ons vanzelf leren of dat inderdaad het geval zal zijn.

Vergeet u niet dat zondag de wintertijd in gaat en dat de
school a.s. maandag nog gesloten is i.v.m. onze
studiedag.
Jan Noorlander
Directeur
Belangrijke data
Belangrijke data in: oktober/november
19 t/m 23 oktober:
23 oktober:
26 oktober:

4 november:
5 november:
6 november:
7 november:
10 november:
12 november:
14 november:
17 november:
20 november:
23 november:
26 november:
27 november:
1 december:

Herfstvakantie
Juf Trudy jarig
Studiedag team (Alle
leerlingen zijn vrij)
Juf Renate en juf Karin jarig

juf Floortje, Juf Jacqueline en juf
Sandra jarig
MR-vergadering 19.00 uur
maandsluiting 1 (geen publiek!)
Juf Nathalie jarig
Ouderraad vergadering 20.00 uur
Meester Tom jarig
Juf Chamara jarig
Juf Jessica (gym) jarig
Rapport 1 mee groepen 1 t/m 8
Juf Saskia jarig
Rapportgesprekken
Nieuwsflits
Rapportgesprekken

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

Leuke verrassing voor ons team van het TSObestuur
Het zijn ook voor ons aparte tijden die best wel veel
extra’s vragen van het hele leerkrachtenteam. Dan is het
altijd leuk en zeer motiverend als die inspanningen ook
door anderen gezien worden Deze week kregen wij van
het bestuur van de TSO een enorm leuke verrassing in
de vorm van een ‘zorgpakket’. Een attentie die door ons
zeer gewaardeerd wordt! Heel hartelijk dank!

het CVB , een directeur, een leerkracht en een aantal
leerlingen. Omdat wij die prijs (een beeldje en een
geldprijs) vorig jaar wonnen mochten wij de kandidaten
voor het leerling deel van de jury van dit jaar aanleveren.
En die juryleden waren de groep 8
vertegenwoordigers uit onze leerlingenraad: Noëlle,
Sven en Hanna. Zij hebben als dank voor hun rol in de
jury een mooie brief van de juryvoorzitter gehad en een
boekenbon.

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

Kinderjury Jokerprijs Laurentiusstichting
Jaarlijks wordt er een onderwijsprijs uitgereikt binnen de
Laurentiusstichting aan een school die een
baanbrekende onderwijskundige vernieuwing heeft
doorgevoerd. De jury bestaat uit de oud-voorzitter van

Kinderboekenweek
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met
het thema ‘En toen?’ van de Kinderboekenweek. Er is
o.a. door de oudere kinderen voorgelezen aan de
jongere leerlingen, er zijn dino’s geboren uit ijsballen
en uit fossielen gehakt en er is door enkele groepen
een kinderboekenmuseum bezocht.

Andersoortige lessen
Ook zijn we druk met andersoortige lessen bezig
geweest op school. Er zijn groepen waar een
reptielen les gegeven is, waar door muziekvereniging
Helicon een muziekles gegeven is en enkele
buitenlessen.

Ventilatie
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus
hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan.
Daarom wil ik u ook informeren over de actuele stand
van zaken op onze school.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond
binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht
van luchtweginfecties te beperken. Los van COVID19, blijft het belangrijk dat de ventilatie in ons
schoolgebouw aan reguliere gezondheidseisen
voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de
opdracht gegeven om te onderzoeken of de
voorzieningen voor luchtverversing in scholen
voldoen.

Sportdag
Ook de sportdag heeft weer plaatsgevonden, waarbij
het weer helaas de grote spelbreker werd aan het
eind van de ochtend.

Het Baken is voorzien van een drietal mechanische
ventilatiesystemen met aanvoer van verse lucht en
mechanische afvoer van de gebruikte lucht. Wij
hebben
gedurende
de
maand
september
verschillende proefmetingen van de luchtkwaliteit
uitgevoerd. Hierbij zien we op een aantal momenten
op een dag (einde ochtend en einde middag) CO2
piekwaarden ontstaan. Door het openzetten van
deuren en de ramen, zakt de waarde weer terug naar
een genormeerd acceptabel niveau.
Wij hebben echter wel een aantal maatregelen
genomen:
Korte termijn
 De mechanische installatie in de school is
afgelopen week maximaal ingeregeld en de
filters zijn vervangen.
 Er is opdracht gegeven om alle luchtkanalen
in en door de school te reinigen. Dat is in de
Herfstvakantie gebeurd.
 Er is de leerkrachten gevraagd om voldoende
te ventileren.
 Alle lokalen zijn voorzien van een CO2 meter,
zodat de leraar zicht houdt op de luchtkwaliteit

en direct maatregelen
buitenlucht) kan treffen.

(ventilatie

via

Middellange termijn
Ventilatie is een gedeelde verantwoordelijkheid
tussen schoolbestuur en gemeente. Met de
gemeente Lansingerland zijn afspraken gemaakt om
de luchtkwaliteit in het Baken te verbeteren. Dit gaat
veel verder dan alleen ventilatie. Ook duurzaamheid
en temperatuur maken hier onderdeel van uit. Dit is
opgenomen in het integrale huisvestingsplan
onderwijshuisvesting.
Gedurende de winterperiode ontkomen we er niet aan
dat we regelmatig koude buitenlucht in de lokalen
gaan krijgen omdat we extra gaan ventileren. Wij
verzoeken u dan ook daar rekening mee te houden
met de kleding van uw kind. De basistemperatuur van
de warmte installatie hebben we wel maximaal en
kind veilig ingeregeld.
Daarnaast blijven we ons natuurlijk strikt houden aan
de actuele RIVM richtlijnen: De anderhalve meter
afstand en de door ons toegepaste hygiëneregels.
Rapporten
De kinderen uit groep ½ krijgen 2 maal per jaar een
schoolrapport. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8
krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis.
De kinderen van groep 1 krijgen pas na minimaal 6
maanden onderwijs te hebben gevolgd een rapport.
Er zijn twee ouderavonden om met de leerkracht te
praten over de ontwikkeling van uw kind. De
gesprekken in november en maart zijn voor elke
ouder verplicht. Voor het laatste rapport in de groepen
3 t/m 8 staat geen standaard gesprek ingeroosterd.
Ouders van zorgleerlingen hebben toch al
voortgangsgesprekken ingepland staan en voor de
overige leerlingen achten wij een dergelijk derde
gesprek niet noodzakelijk.
De gesprekken tijdens een ouderavond duren in
principe 10 minuten per leerling. Voor zaken die meer
tijd vereisen, raden wij aan een aparte afspraak te
maken.
Voor het rapport maken we gebruik maken van een
webbased systeem. We vullen het als leerkracht in
en dan printen we het rapport vervolgens uit en
stoppen het in een mooie stevige rapportmap met
insteekhoezen. Dat herhaalt zich per rapport. Het
derde rapport van elk schooljaar blijft dan de hele
schoolcarrière in de rapportmap van elk kind
bewaard. Uiteindelijk heeft een kind op die manier na
8 jaar een schoolportfolio opgebouwd in een
overzichtelijke map.

Intekenen voor Rapportgesprekken
Op donderdag 26 november en dinsdag 1 december
staan de eerste rapportgesprekken voor dit schooljaar
weer gepland. U ontvangt op een later tijdstip van ons
nog informatie over hoe we dit precies gaan
organiseren, want ook hier hebben we namelijk
rekening te houden met de corona-maatregelen.
Uitval van leerkrachten en/of leerlingen
De afgelopen 9 jaar is het ons altijd gelukt om alle
groepen dagelijks bemenst te krijgen. We hebben
daar ook heel bewust onze schoolorganisatie op
ingericht met de dagelijkse aanwezigheid van
overhead-leerkrachten die flexibel inzetbaar zijn.
De afgelopen periode van de zomervakantie tot aan
de herfstvakantie is een roerige periode geweest voor
wat betreft de afwezigheid van leerkrachten en/of
leerlingen. Leerkrachten en kinderen die ‘gewoon
ziek’ zijn, getest worden op corona, in quarantaine
moeten blijven en in een enkel geval zelfs vanwege
de diagnose corona. Op sommige dagen misten we
zelfs 7 collega’s en toch draaide de school gewoon
door. Ik ben dan ook buitengewoon content met de
flexibiliteit en de bereidheid om zo nu en dan een extra
dag te werken van het team. Als het goed is heeft u
daar weinig van gemerkt, behalve dat uw kind
weleens thuis verteld zal hebbend dat er ‘vandaag een
andere meester of juf voor de groep stond’.
Omdat de komende maanden statistisch gezien het
hoogste ziekteverzuim laten zien in een schooljaar en
we vanaf medio november ook nog eens 2 collega’s
gaan missen vanwege hun zwangerschapsverlof,
liggen er uitdagende maanden in het verschiet.
Uitdagend om dagelijks alle groepen bemenst te
krijgen en te houden.
Omdat regeren vooruitzien is, hebben we toch het
scenario besproken dat we wellicht eens een enkele
keer in een noodscenario niet alle groepen kunnen
bemensen en hoe we dan zullen gaan handelen. Daar
hebben we een kort plan van aanpak voor gemaakt,
dat gestoeld is op ons eerste PVA thuisonderwijs
waarmee we in maart vorig jaar bij de start van de
aanwezigheid van het coronavirus draaiden.
Eenzelfde plan hebben we gemaakt voor de
afwezigheid van leerlingen. De afgelopen weken was
het best pittig om les te geven omdat er steeds
wisselend leerlingen ontbreken in elke klas.
Daarom dit plan van aanpak met als doel duidelijkheid
te creëren over wat voor ons wel en dus ook wat voor
ons niet mogelijk is.
Het beknopte plan van aanpak is bijgevoegd en staat
op onze website onder het kopje ‘documenten’. Dit
plan is voor de duidelijkheid in deze Nieuwsflits
samengevat in een zogenaamde beslisboom. Die treft
u hieronder aan:


Personalia
- Juf Karin en Juf Marinda zijn weer
voorzichtig aan het re-integreren. Wij hebben
nog geen zicht op een hersteldatum, maar
zijn blij dat we hen allebei weer op school
mogen begroeten!
- Juf Esmeraldha (groep 8A) is helaas ook
ziek. Zij wordt vervangen door haar duopartner juf Yvette die fulltime gaat werken.
- Juf Chamara (groep 7B) gaat per 7
november met zwangerschapsverlof. Haar
werkzaamheden worden overgenomen door
juf Anne (maandag + dinsdag) en juf Marloes
(woensdag t/m vrijdag).
- Juf Marieke van Dijk (groep 5B) gaat per 21
november ook met zwangerschapsverlof.
Haar taken worden overgenomen door juf
Mascha (donderdag) en juf Saskia
(woensdag + vrijdag)
- Doordat juf Saskia op woensdag naar groep
5B
gaat,
zal
juf
Tamara
haar
werkzaamheden in groep 4B op de
woensdagen over gaan nemen.
Wegwerkzaamheden Oudelandselaan
Deze week is de 2e fase van de werkzaamheden aan
de Oudelandselaan van start gegaan. Die 2e fase
heeft echt invloed op de bereikbaarheid van de
school, omdat de benaderbaarheid van de school via
de Oudelandselaan tijdelijk beperkt is. Met name voor
het autoverkeer. Voor u dus echt iets om rekening
mee te houden.
Afgelopen woensdag is die 2e fase van die
werkzaamheden gestart met het asfalteren van de
nieuwe weg. Doel van die 2e werkfase is het
aanpassen
van
de
kiss-and-ride
strook.
Langsparkeren wordt aangepast in dwarsparkeren
waardoor er 32 extra parkeerplaatsen gerealiseerd
worden. Dat gaat uiteraard wel enige overlast met
zich mee brengen.
Wat betekent dit voor u en ons:
 Al het autoverkeer dat vanaf de rotonde vanaf
de N472 de Oudelandselaan op gaat (nadat
de weg geasfalteerd is), rijdt ter hoogte van
de school over de nieuwe rijbaan.
 Met de auto kun je dus voorlopig NIET meer
parkeren aan de Oudelandselaankant.
 Voor voetgangers houdt de gemeente
gelukkig alsnog een trottoir aan onze kant
van de Oudelandselaan open. Dat houdt in
dat de groepen 8 en groep 7C gewoon de
noodingang/uitgang
kunnen
blijven
gebruiken. Hun fietsen moeten wel op de
opstelplaats op de speelplaats worden
neergezet.











Het
kruispunt
Boerhaavestraat/
Oudelandselaan blijft open. Ook voor auto's.
Je kunt je auto alleen nog parkeren op de
parkeerplaats bij de WIBRA/Verhage. Of op
de parkeerplaats aan de Gemeentewerf
(Waar de markt tijdelijk was.) Vanaf daar moet
je dus te voet naar school.
Er komt ook een verkeersregelaar te staan op
de kruising Röntgenstraat/Boerhaavestraat.
U mag met de auto niet meer de
Röntgenstraat in rond de start- en eindtijden
van de scholen.
Deze straat wordt met de auto op die
momenten
alleen
toegankelijk
voor
bewoners. Dit om hem veilig te maken voor
de voetgangers en fietsers die via de
Gemeentewerf en de Boerhaavestraat naar
school komen. Noodzakelijk ook om 1,5
meter afstand te kunnen houden en daarvoor
met beleid ook de rijweg te kunnen gebruiken.
De doorsteek Röntgenstraat – Gemeentewerf
is na opmerkingen van de scholen en ouders
aan het adres van de gemeente inmiddels
breder
gemaakt.
Hierdoor
kunnen
voetgangers en fietsers gescheiden van
elkaar en met meer ruimte vanaf die kant de
school benaderen.
Komt u dus om de verkeersdrukte te mijden
zoveel mogelijk wandelend of op de fiets naar
school. Laat ook oudere leerlingen zelf vooral
wandelend of op de fiets naar school komen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht
bij de gemeente. De contactgegevens van de
verantwoordelijke ambtenaar staan in de brief die u
vorige week via Social Schools heeft ontvangen van
ons.

Thema 2 Leefstijl

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Na
de herfstvakantie zullen we gaan starten met het
tweede thema: Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten,
luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden
die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen
daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind
dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als
zelf iets vertellen.

Met dit thema zullen we ongeveer zes weken bezig
zijn. Bij ieder thema zijn er ook opdrachten die thuis
uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten zijn
terug te vinden op de site. Onder het kopje; school –
documenten- leefstijl.
Vergroening bovenbouw speelplaats
Op dit moment wordt er achter de schermen hard
gewerkt om de speelplaats van de bovenbouw nog dit
kalenderjaar een iets groener aangezicht te geven.
Daar gaan o.a. 17 extra bomen en 2 bamboehagen
langs de hekken voor zorgen.
Samen met de twee andere scholen en de gemeente
is er inmiddels een plan uitgewerkt dat ook de
goedkeuring weg kan dragen van de VVE van Het
Mozaiek. De bekostiging van deze vergroening komt
deels van de scholen en voor het grootste gedeelte
van de gemeente.
Hieronder alvast een kleine sneak-preview van de
toekomstige situatie.

