
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De kop is er af en we zijn inmiddels weer 4 weken 
bezig. We zijn gestart met een feestelijke opening 
over de rode loper met muziek, champagne en een 
mooie Baken-Dopper voor elke leerling. En vorige 
week volgde al weer activiteit nummer twee: de 
springkussen dag!  Ook zijn de startgesprekken volop 
bezig, hebben de groepen 8 er al een prachtig 
schoolkamp op zitten, heeft de Algemene 
Ledenvergadering van de ouderraad deze week 
plaatsgevonden, is de luizencontrole bij alle 
leerlingen inmiddels uitgevoerd en zijn de eerste 
muzieklessen al gegeven door muziek juf Mandy! 
Daarnaast hadden we ook te maken met twee 
groepsquarantaines vanwege corona en zijn er her en 
der waterpokken bij enkele kleuters geconstateerd. 
We zijn zoals u leest al weer volop begonnen!! 
 
Corona houdt alle scholen nog wel aardig in de greep, 
al gaan er vanaf volgende week gelukkig weer wel 
enkele versoepelingen voor ook het basisonderwijs 
komen. Daardoor kunnen we vanaf a.s. dinsdag 26 
september gaan starten met onze inloopochtenden 
op de dinsdag en de donderdagen. Daar leest u 
verder in deze Nieuwsflits meer over. Uiteraard voelt 
het loslaten van regels die we al bijna 2 jaar gewend 
zijn te hanteren nog allemaal wat onwennig. We 
hopen dat iedereen verantwoordelijk om gaat met de 
nieuwe regelgeving.   
 
En dan komt volgende week ook de schoolfotograaf 
weer en de week er op is alweer de sportdag voor de 
groepen 1-6, waarbij de leerlingen van de groepen 7 
& 8 de begeleiding verzorgen. In die zelfde week start 
ook de Kinderboekenweek en is het op dinsdag 5 
oktober ‘De dag van de Leerkracht’. En na deze 
weken vol activiteiten start voor iedereen de 
Herfstvakantie op zaterdag 16 oktober.  
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

Aanpassingen coronamaatregelen vanaf maandag 
25 september 

 
Vanaf 25 september gelden weer versoepelde 
coronaregels. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van 
de minister, die weer verwerkt is een een nieuw protocol 
van de PO-raad. Dat protocol is vervolgens weer leidend 
voor alle basisscholen. 
 
 

NIEUWSFLITS 
 

Jaargang 22, nummer 2 
24 september 2021 

 
 
 
Het heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit om dit jaar 
de onderwijsactiviteiten op een reguliere wijze door te 
laten gaan. Dit betekent dat in het basisonderwijs alle 
restricties wegvallen vanaf 25 september 2021. De 
basisregels om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen blijven uiteraard wel gelden. Met het 
opvolgen van deze regels (zoals thuis blijven bij klachten 
en je laten testen door de GGD) en de inzet van 
preventief zelftesten door niet-immune personen worden 
besmettingen en verdere verspreiding van het virus zo 
veel mogelijk voorkomen.  
 
Wat verandert er in het primair onderwijs en 
kinderopvang? 
 
Positieve test leerling: 

 Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis 
in isolatie.  

 Het kind kan weer naar school en/of de 
kinderopvang, als het minimaal 24 uur 
klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken 
na start van de symptomen of het vaststellen 
van de besmetting.  

 Als een kind positief getest is met het 
coronavirus hoeft vanaf 25 september niet meer 
de hele groep of klas in quarantaine. 
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus 
in principe allemaal naar school.  

 Een uitzondering kan gelden voor kinderen die 
in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis 
hebben gespeeld); de advisering hierover 
verloopt altijd via de GGD.  

 Ook bij uitbraken met 3 of meer besmettingen in 
één groep of klas kan de GGD nog wel een hele 
klas in quarantaine plaatsen. Dat blijft altijd 
maatwerk. 

 
Overig: 

 Voor personeel dat niet als ‘immuun’ wordt 
beschouwd (niet gevaccineerd of geen corona 
gehad de laatste 6 maanden) geldt het advies 
om twee keer per week een zelftest te doen. 

 Volwassenen die wel als immuun worden 
beschouwd (gevaccineerd of corona gehad de 
laatste 6 maanden) hoeven niet in quarantaine 
na in nauw contact te zijn geweest met een 
besmet persoon.  

 

Wij hebben ook bij de GGD-onderwijs Rotterdam 
Rijnmond nog nagevraagd hoe zij omgaan met dit 
overheidsbeleid. Zij gaven aan dat ook zij zo min 

 



mogelijk groepen collectief in quarantaine willen en 
zullen plaatsen.  
Zij adviseren echter nog steeds om niet onnodig groepen 
te mixen, om mogelijke besmettingscontacten te 
voorkomen. Denk dan bijvoorbeeld aan maandsluitingen 
en het gaan naar voorstellingen van Musische Vorming. 
Daar zullen we dus nog terughoudend in zijn.  
 
Wel zullen we de groepjes kinderen die dezelfde 
hulpvraag hebben en daarvoor remedial teaching 
krijgen, weer zoveel mogelijk clusteren. Dat is veel 
praktischer en minder tijdrovend.  
 
We houden nog wel de potten desinfecterende gel door 
de hele school heen staan.  
 

Ouders weer in de school vanaf 25 september 

Omdat de 1,5 meter regel vanaf a.s. maandag  wordt 
afgeschaft, verandert er ook wat voor de ouders. In de 
vorige Nieuwsflits las u al hoe het er voor u als ouders 
uit gaat zien vanaf 25 september: 
 

 Elke dinsdag en donderdag mogen ouders 
met hun kinderen mee naar binnen. Dat mag 
wel, maar dat hoeft niet. 

 Op maandag + woensdag + vrijdag worden 
de kleuters buiten opgevangen en gaan de 
overige groepen zelfstandig naar binnen. Er 
komen op die dagen geen ouders de school in. 
De huidige situatie dus. 

 We hopen (geen verplichting dus) dat met name 
de kinderen in de groepen 7 & 8 ook op de 
inloopdagen zoveel mogelijk zelfstandig 
binnenkomen. Dit natuurlijk ter voorbereiding 
op de zelfstandigheid die in het VO verwacht 
wordt. 
 

Voor iedereen na ruim anderhalf jaar ook best wel weer 
spannend. Ook bij ons als leerkrachten en natuurlijk ook 
bij de ouders zijn er personen die zelf in een medisch 
kwetsbare categorie zitten. Dan is een volle school met 
veel volwassenen bij elkaar in krappe gangen echt wel 
een beetje ‘overweldigend’. Daarnaast wetende dat wij 
als team en u als ouders natuurlijk ook gewoon een 
afspiegeling van de hele maatschappij zijn.  En er dus 
ook over de coronamaatregelen in zijn algemeenheid  en 
meer specifiek de mogelijkheid om je te laten vaccineren 
heel divers gedacht wordt. Zo divers dat we bijna over 
tegenpolen in denken en handelen kunnen spreken. 
 
Daarom willen wij u ook vragen om heel verstandig 
en rekening houdend met elkaar om te gaan met de 
nieuwe regels.  

- Heeft u bijvoorbeeld zelf klachten, dan hopen 
wij dat u de school niet wilt betreden. 

- Als u naar binnen gaat, houdt het dan kort en 
bondig.   

- Probeer naar de leerkracht toe de 1,5 meter 
zoveel mogelijk nog te respecteren. Er zijn ook 
leerkrachten die waarschijnlijk zelf (bijvoorbeeld 
omdat ze tot een kwetsbare groep behoren) 
preventief al iets meer afstand dan tot u zullen 
houden. Wij hopen dat u dat respecteert. 

 

Het zijn allemaal zaken die weer langzaam moeten gaan 
indalen. Gaan we weer handen geven of blijven we 
‘ellebogen’? Blijven we onze handen net zo goed wassen 
en desinfecteren als nu en blijven we hoesten en niesen 
in onze elleboog?  
 
Wij zijn in elk geval blij dat we elkaar op een zo 
verantwoord mogelijke wijze weer live kunnen 
begroeten. Daarbij vertrouwen wij op ieders gezond 
verstand en de gedeelde verantwoordelijkheid die we 
met elkaar hebben.  Een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor elkaars gezondheid en ook gelijk voor de voortgang 
van het onderwijs op onze school! 
 

 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  oktober 
 
1 oktober: Juf Elles jarig 
  Schoolfotograaf 
6 oktober: Sportdag 
7 oktober: Start Kinderboekenweek 
8 oktober: Juf Baukje jarig 
10 oktober: Juf Annette jarig 
13 oktober: Reservedatum sportdag 
 
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie 
 
22 oktober: Juf Trudy jarig 
25 oktober: Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij 
  20.00 uur GMR 
26 oktober: Jur Renate en juf Karin jarig 
 
 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staat het vakantierooster 2021-2022. 
 

 
 
 
 
Herfstvakantie:    

maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021  

Kerstvakantie:   

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022  

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  
 
Studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Maandag 25 oktober 2021 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 

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 2020-2021 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! 
 

 

 

Kinderboekenweek 

 
 

Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. We openen de 

Kinderboekenweek op donderdag 7 oktober om 08.30 

uur met het dansje in de eigen klas. Na het dansje gaat 

iedereen in zijn eigen klas een knutsel/tekening maken 

binnen het thema. 

 

Helaas wordt er dit schooljaar niet voorgelezen door 
leerlingen in de bovenbouw aan leerlingen uit de 
onderbouw. Dit omdat de GGD bij navraag door ons 
heeft aangegeven dat we groepsdoorbroken activiteiten 
ook na 25 september zoveel mogelijk moeten vermijden. 
We hebben gekozen voor een alternatief in de klas.   
 
Op dinsdag 12 oktober mogen de kinderen in hun ‘chill-
outfit’ naar school komen. Ook mogen ze een knuffel of 
een kussen meenemen. We beginnen de ochtend met 
‘chill’ lezen.  
 
Ook zullen we per groep een interne posterspeurtocht 
door de school doen. En op de afsluitende dag van de 
Kinderboekenweek (15 oktober) mogen de kinderen 
verkleed naar school komen. 
 

 

Springkussendag 

Afgelopen vrijdag vond al weer de tweede activiteit van 

ons Lustrum plaats: de springkussendag. De kinderen 

hebben genoten en veel kinderen hebben in 3 kwartier 

nog nooit zo veel doorlopend gerend, gedoken en 

gekropen. Superleuk om te zien. Hieronder een kleine 

foto-impressie: 

 

 
 



 
 

En tijdens hun lunchpauze konden de leerkrachten ook 

de stormbaan op!   

 

 
 
 

Sportdag groepen 1-6 / begeleiding door groepen 7-

8 

 

 
Net als voorgaande jaren, is er ook dit jaar weer een 
sportdag. Deze zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 6 
oktober. De kinderen uit groep 7 en 8 begeleiden de 

spellen bij deze sportdag. In deze brief vindt u de nodige 
informatie over deze dag. 
 
We verzamelen om 08.30 uur bij de eigen leerkracht op 
de parkeerplaats voor hockeyvereniging HBR. Er staat 
op het parkeerterrein aangegeven waar iedere klas moet 
verzamelen. Vanwege alle maatregelen rondom corona 
willen wij u vragen om bij voorkeur  met de fiets of lopend 
te komen en vlot afscheid te nemen van uw kind(eren), 
zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Om 
12:15 uur is de sportdag afgelopen en kunt u uw kind 
weer ophalen op het parkeerterrein. 
 
Voor meer duidelijkheid heeft iedere kleuterklas een 
eigen kleur shirt, deze nemen de kinderen van huis mee.  
 
Groep A (rood)   
Groep B (blauw)  
Groep C (geel)   
Groep D (groen)   
Groep E (wit)     
Groep F (zwart) 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 krijgen in de klas te 
horen welke kleur T-shirt ze aan moeten doen. De 
kinderen van de groepen 7 en 8 dragen Het Baken T-
shirt. 
 
Algemeen 
De BSO’s zijn op de hoogte van onze sportdag. Zorg 
voor een tussendoortje (geen snoep) en voldoende 
drinken voor tijdens de sportdag. De sportdag is de 
gehele dag buiten, houd hier rekening mee qua kleding 
en schoenen. Het is verstandig om het eten en drinken 
in een tas te doen.  
 
Bij slecht weer wordt de sportdag afgelast en 
verplaatst naar woensdag 13 oktober. Een eventuele 
afgelasting zullen wij delen via Social Schools. 
 
We hopen op een gezellige, sportieve dag! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Sportdag commissie  
 

JOS – Jeugdcoach op School 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het nieuwe schooljaar is gestart en ik wil jullie graag 

informeren over mijn inzet op Het Baken. 

Ik ben de Jeugdcoach op het Baken sinds januari 2020. 

De Jeugdcoach op school (=JOS) is er voor iedereen die 

vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. 

Ouders en leerkrachten kunnen contact met mij 

opnemen als er ondersteuning nodig is. Daarnaast kan 

ik ook ondersteunen  om de juiste hulp te vinden als er 

zorgen zijn bij uw kinderen en/of binnen het gezin. 

 
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én 
gezinscoach in één 



Als Jeugdcoach leg ik de verbinding tussen school en 

ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik heb 

de mogelijkheid om lichte (5 gesprekken) tot intensieve 

trajecten in te zetten (ongeveer 6 

maanden). Dit varieert van een 

aantal gesprekken op school tot 

opvoedondersteuning in de 

thuissituatie. Als er intensievere 

hulp nodig is, schakel ik, in overleg 

met u als ouders, met Team Jeugd 

van de gemeente of het Centrum 

Jeugd & gezin (CJG).  

Ik sluit ook aan op school bij het team dat zich bezig 

houdt met ondersteuning van leerlingen.  

 

Heeft u vragen?  

Ik ben op het Baken 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. 
 

Wij houden ons in deze periode natuurlijk ook aan de 

Coronamaatregelen. Het kan dus incidenteel voorkomen 

dat we door gezondheidsklachten bij mijzelf, of bij uw 

gezin de afspraken online of per telefoon zullen doen. Ik 

kijk hierbij altijd met u wat de mogelijkheden en wensen 

zijn. 

 

Met vriendelijke groet,    

    

 

Marieke Schoon 

 

Schoolfotograaf 

Op basisschool Het Baken worden op maandag 27, 

woensdag 29 september en vrijdag 1 oktober de 

schoolfoto’s gemaakt, dit jaar ook weer door Nieuwe 

Schoolfoto!  

Kijk voor meer informatie op www.nieuweschoolfoto.nl of 

www.facebook.com/nieuweschoolfoto  

 

De portretfoto’s en de groepsfoto’s worden onder 

schooltijd gemaakt, net als andere jaren. Om een 

mooie, vrolijke foto te kunnen maken zou het fijn zijn als 

u rekening houdt met de keuze van de kleding. Lees nu 

alvast de tips voor kledingkeuze in de blog van Nieuwe 

Schoolfoto via deze link: 

www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-

schoolfotodag  

 

Ook dit jaar is ervoor gekozen om alleen kinderen die op 

het Baken zitten op de foto te laten gaan. Dat betekent 

dus dat (op woensdag 29 september) alléén broertjes en 

zusjes die bij ons op school zitten samen op de foto 

kunnen. 

 

Het bestellen gaat, net als in vorig 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  

 

Hieronder ziet u in het overzicht wanneer welke groep op 

de foto gaat. We hebben daarbij rekening gehouden met 

de gymtijden. 

 

Maandag 27 september: ½ A ½ B ½ C 3B 3C 4A 5C 6B 

7A 7B 7C 8A 

Woensdag 29 september: broertjes-zusjes foto's. 

Vrijdag 1 oktober: ½ D ½ E ½ F 3A 4B 4C 5A 5B 6A 6C 

8B 8C 

 

Zet de data alvast in uw agenda! Het worden vast weer 

geweldige, kleurrijke foto’s! 

 

Met vriendelijke groet, Nieuwe Schoolfoto en de 

schoolfotowerkgroep 

 

Kinderpostzegelactie 2021  

 

 

mailto:m.schoon@schoolformaat.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
http://www.youtube.com/nieuweschoolfoto


Op woensdag 29 september t/m 6 oktober 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. 
 
 

Het Baken in De Heraut 
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