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Voorwoord
Beste ouders,
Het heerlijk avondje is bijna gekomen….. Sinterklaas
houdt op dit moment de school in zijn greep. In de
onderbouw wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn
komst en in de bovenbouw (die het stiekem ook heel
leuk vinden dat de Goedheiligman langs komt….) is
men heel druk bezig met het knutselen van een mooie
surprise. In de Sinterklaasflits van 15 november heeft
u één en ander kunnen lezen over het zetten van
schoenen, bakken van speculaas en kruidnoten,
werkzaamheden met marsepein en dergelijke. Dit
alles vindt plaats op donderdag 5 december uiteraard.
We draaien die dag een continurooster tot 14.00 uur.
Daarna gaan we naadloos door met de
voorbereidingen voor Kerstmis. Daar wordt u in
verderop in deze Nieuwsflits nader over
geïnformeerd. Houdt u hier rekening met het feit dat
we op donderdag 19 december alleen de ochtend les
hebben. Om 12.00 uur start dan de Kerstvakantie.
Ik wil in elk geval nu al onze dankbaarheid uitspreken
voor de vele ouders die in deze feestmaand hand en
spandiensten verrichten op Het Baken. Mede dankzij
deze inzet wordt het voor de kinderen weer een
onvergetelijke decembermaand!
De eerste 10-minutengesprekken zijn vorige week
ook weer afgerond. We zijn trots op de resultaten van
kinderen die de afgelopen periode weer hard gewerkt
hebben.
Ook gaan we vanaf januari starten met een nieuw
communicatiekanaal: de app van Social Schools. U
heeft tijdens de 10-minutengesprekken een
koppelcode van de leerkracht ontvangen die u in kunt
voeren in de gratis te downloaden app. Doet u dat
alstublieft, want al onze communicatie gaat vanaf
januari via de app verlopen. Dat betreft zowel
groepsinformatie (komt alleen binnen bij ouders van
leerlingen uit de betreffende groep) als schoolse
informatie. Ook het inplannen van de volgende
rapportgesprekken en het mogelijke ziekmelden van
uw kind(eren) gaat via deze app verlopen.
De laatste Nieuwsflits van dit schooljaar verschijnt op
donderdag 19 december.
Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken

Resterend vakantierooster schooljaar 2019-2020
Kerstvakantie:
Vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie:
Vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020
Pasen
Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag13-04-2020
Meivakantie
Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020
Hemelvaart
Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020
Pinksteren
Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020
Zomervakantie:
Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020
Studiedag team:
- Vrijdag 6 maart 2020

Belangrijke data
Belangrijke data in: december 2019
5 december:

Sinterklaasviering
Continurooster tot 14.00 uur
12 december: Juf Esmeraldha jarig
18 december: Juf Joy jarig
Kerstdiner (vanaf 17.15 uur)
19 december: Kerstviering in de kerk (9.15 uur)
Alle leerlingen om 12.00 u vrij
20 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
21 december: Juf Sabine jarig
25 december: Juf Vanessa van der Loo jarig

Van het schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk wordt in Lansingerland
centraal geregeld via de gemeente. School en
gemeente delen de kosten, maar de regie ligt bij hen.
Op dit moment heeft de gemeente een contract met
het bedrijf ENVER. Onze schoolmaatschappelijk
werkster, Eline Beltman, is door trieste privé
omstandigheden helaas al enige tijd uit de roulatie. Zij
zal om die reden en vanwege het feit dat de gemeente
overstapt van aanbieder, geen nieuwe dossiers meer
opstarten.

Inmiddels heeft er weer een nieuwe aanbesteding
vanuit de gemeente plaatsgevonden en is bekend
geworden dat het bedrijf SCHOOLFORMAAT vanaf
januari 2020 het stokje van ENVER over gaat nemen.
We
krijgen
dan
geen
traditionele
schoolmaatschappelijk werkster meer op school,
maar ‘een JOS’. Dat is de afkorting van ‘Jeugdcoach
Op School’. Dat is een nieuwe werkwijze waarbij het
SMW en de gezinscoach worden gecombineerd tot
één functie. Deze JOS krijgt ook meer uren tot haar
beschikking dan de huidige SMW-er, omdat ook de
taak is uitgebreid.
Dit moet een paar concrete verbeteringen opleveren:
 Deze zorg fysiek vaker op school aanwezig
zorgt voor een gevoel van laagdrempeligheid
bij kinderen, ouders én professionals op
scholen.
 Vaste gezichten op scholen werken het
beste.
Wij hebben als directie en IB inmiddels een eerste
gesprek met Schoolformaat gehad en onze wensen
kenbaar gemaakt. Schoolformaat hoopt ons de week
na Sinterklaas ook een voorstel te kunnen doen in de
vorm van een persoon: de nieuwe jeugdcoach voor
Het Baken. Deze jeugdcoach/SMW-er gaat de
werkzaamheden van Eline overnemen vanaf januari.
Bestaande dossiers worden uiteraard overgedragen.
Ik hoop in de Nieuwsflits van december de nieuwe
‘jeugdcoach op school’ bij u te kunnen introduceren,
inclusief de inhoudelijke informatie over de werkwijze
e.d.
Ouder APP Social Schools
Op het Baken gaan wij gebruik maken van de app van
Social Schools. Deze app stroomlijnt de
communicatie tussen de leerkrachten en ouders. Het
is dus geen leerling APP.
De app is een afgesloten omgeving waarin u alleen
de pagina van de groep(en) van uw eigen kind(eren)
kunt kijken, andere groepen zijn dus niet zichtbaar
voor u. U krijgt dus ook geen onnodige berichten van
andere groepen binnen. De app voldoet ook qua
privacy aan alle eisen die de AVG stelt.
Wat gaan we doen via de app?
 Leerkrachten kunnen met deze app berichten
en foto's naar ouders versturen.









Via deze app kunt u ook absentiemeldingen
doen.
In de toekomst is het mogelijk om binnen de
app als leerkracht rapportgesprekken in te
plannen of ouders te vragen om hulp. U kunt
als ouders daar dan via de app weer voor
inschrijven.
Alle door school verstuurde brieven +
Nieuwsflits gaan verstuurd worden via deze
app.
De schoolagenda komt ook in de app te
staan.
De app is niet bedoeld voor ‘whatsapp-achtig
contact’ tussen leerkracht en ouder. Heeft u
onderwijskundige vragen, dan is persoonlijk
(live of telefonisch) contact altijd het fijnst.
Daar is deze app dus niet voor bedoeld.

Social Schools
Kortom: We gaan alle schoolse communicatie via de
app van Social Schools laten lopen vanaf het nieuwe
kalenderjaar.
Tijdens de rapportgesprekken heeft u een brief
ontvangen met een koppelcode. Als u de gratis app
(social schools 3.0) heeft gedownload, dan kunt u
deze code in de app invoeren. U kunt dan op de
pagina
van
uw
kind(eren)
kijken.
De
overgangsperiode waarin we deze app uitproberen
duurt tot 6 januari.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en dat is ook op Het
Baken niet onopgemerkt gebleven. U heeft daar in de
Sintflits, die 15 november verstuurd is en ook op onze
website staat, alles over kunnen lezen.
Op donderdag 5 december bezoekt de Sint ons met
zijn Pieten. Let op: deze dag hebben we
continurooster tot 14.00 uur.
Surprises
De groepen 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Op
vrijdag 15 november werden de lootjes getrokken.
Afgelopen vrijdag 22/11 heeft iedere leerling een
envelop met €5,- mee gekregen. Hiervan kopen de
leerlingen een cadeautje voor in de surprise.
Belangrijk:
 De kinderen mogen op donderdag 5
december verkleed als Sint of Piet komen.
 Op 5 december nemen de leerlingen hun
eigen 10-uurtje mee.
 Vrijdagochtend 6 december start de school
gewoon om 8.30 uur.
En omdat Sinterklaas ook een jaartje ouder wordt
heeft hij bij ons ook de hulp ingeroepen van een
aantal ouders. Zij hebben deze week tot laat in de
avond keihard gewerkt om het Sinterklaasfeest ook
voor uw kind onvergetelijk te maken. Dank daarvoor!!

Levelkids
Sinds enkele schooljaren zijn wij met het team hard
bezig het onderwijs voor onze leerlingen die meer
aankunnen dan de reguliere lesstof vorm te geven.
Dit is een lang traject, omdat wij eerst goed wilden
onderzoeken wat er bij onze school en onze leerlingen
past.
Er zijn verschillende materialen op school aanwezig
om leerlingen uit te dagen in een vakgebied waar zij
goed in zijn. Bijvoorbeeld Kien voor rekenen, Villa
alfabet voor lezen en verschillende pluswerkboeken
voor de vakken.
Er zijn ook leerlingen op school die met deze
materialen nog steeds niet genoeg uitgedaagd
worden en meer aankunnen. Deze leerlingen noemen
we op Het Baken: Levelkids.
Sinds eind vorig schooljaar werkt een groep leerlingen
met het programma Levelwerk en bij de kleuters heet
dit Levelspel. Dit is een verzameling van allerlei
werkboeken en materialen die de leerlingen aan het
denken zetten en hen het soms flink lastig maken. Dat
is fijn, want als je ergens over na moet denken, iets
moet uitzoeken en af en toe eens een fout maakt, dan
leer je. Zo zorgen wij ervoor dat ook deze leerlingen
op Het Baken op hun niveau werken. Wij zitten nog in
een proefperiode maar zijn al erg enthousiast. Het
materiaal is ook goed ontvangen door de leerlingen.
Voorlopig blijven we uitproberen en uitzoeken wat
voor onze school werkt, maar we zijn goed op weg!

Juf Angela
Coördinator Levelkids

Kerstmis
Terwijl iedereen druk bezig is met zich voorbereiden
op het Sinterklaasfeest, zijn de ouders en
leerkrachten uit de kerstcommissie al druk met het
organiseren van het kerstfeest.
Wist u dat aanstaande zondag 1 december alweer de
eerste advent is? Vanaf maandag steken de kinderen
elke week een kaarsje aan van de adventskrans in de
klas.
School versieren
Op vrijdag 6 december gaan we de school in
kerstsfeer brengen, hier willen we graag uw hulp bij.
U kunt zich vanaf woensdag 27 november hiervoor
inschrijven op de whiteboards bij de klassen.
Ook kunt u zich daar inschrijven als u kunt helpen met
opruimen op donderdag 19 december.

Ter voorbereiding op het diner kunnen de kinderen
vanaf dinsdag 17 december een bord, bestek, servet
en beker in een plastic tasje meenemen, graag
voorzien van naam.
De kerstviering:
Donderdag 19 december is de laatste dag voor de
kerstvakantie. De leerlingen zijn dan om 12:00 uur
uit. Net als vorige jaren is er onder schooltijd een
viering in de kerk.
We maken met de hele school een wandeling naar de
O.L. Vrouwe kerk aan de Noordeindseweg 100. De
viering zal om 09:15 uur beginnen en duurt tot
ongeveer 10.00 uur.
Voor deze viering bent u ook van harte uitgenodigd. In
verband met de nieuwe indeling in de kerk, moet u er
op bedacht zijn dat er misschien te weinig zitplaatsen
zijn. U wordt dan verzocht te gaan staan. U kunt dus
niet bij uw eigen (klein)kind zitten!
Ook willen we u verzoeken om kleine broertjes en
zusjes zoveel mogelijk thuis te houden. De viering
duurt ongeveer drie kwartier en dat is vaak een lange
zit voor de kleintjes.
Wij hopen op uw hulp en wensen u een fijne
kerstperiode toe!
De kerstcommissie

Maandsluitingen 2019-2020
Hieronder een overzicht van de resterende data
waarop de maandsluitingen gehouden worden.
Het kerstdiner
Het kerstdiner zal l plaatsvinden op woensdag 18
december. Het diner zal in buffetvorm zijn. Iedere
leerling wordt gevraagd iets bij te dragen. Wat de
kinderen willen eten, wordt bepaald met de leerkracht
samen.
De deuren openen die woensdag om 17.15 uur. Er is
een kleine wijziging in de eindtijd van het
kerstdiner:
Voor alle groepen geldt:
17:15 uur
Binnenkomst in eigen klas
17:30 uur
Start kerstdiner
18:45 uur
De kinderen worden door de ouders
opgehaald uit de klas

Datum

Tijd

Groepen

31 januari 2020

13.15-14.00
14.15-15.00

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

14 februari 2020

13.15-14.00
14.15-15.00

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

27 maart 2020

13.15-14.00
14.15-15.00

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

24 april 2020

13.15-14.00
14.15-15.00

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

5 juni 2020

13.15-14.15

6C-5B-7B-4C

Onderwijsstaking 6 november

wel verstandig voor u om deze twee dagen toch alvast
met potlood in de agenda te noteren.

Op 6 november was de landelijke stakingsdag in het
PO en VO. Wij waren zowel in Rotterdam als in den
Haag bij verschillende manifestaties aanwezig.
Helaas op dit moment nog zonder resultaat.
Er wordt op dit moment druk onderhandeld tussen
vakbonden en de regering ome en nieuwe CAO af te
sluiten. Afgelopen week zijn die overleggen
stukgelopen en er is inmiddels in de persoon van
Marianne Hamer een onderhandelaar aangesteld om
het overleg weer vlot te trekken. Een CAO waar we
met name de toekomst van het onderwijs in
veiliggesteld willen zien worden. Een prachtig vak dat,
net zoals bij zoveel andere vakgebieden, dreigt te
bezwijken onder regeldruk, tekorten aan nieuwe
collega’s en jarenlange bezuinigingen. Meer salaris is
natuurlijk altijd fijn, maar dat alleen zal zeker niet het
onderwijstekort oplossen. Ook zal het geen papieren
workload wegnemen en de klassen niet verkleinen.
En met name die drie punten zien we helaas nog
nergens structureel worden aangepakt.
Uiteraard houden we er goede hoop op dat deze
moeilijke, dure maar vooral broodnodige maatregelen
uiteindelijk toch genomen gaan worden. Niet allen
voor nu, maar vooral voor de toekomst van goed
onderwijs. Want niet alleen uw kinderen, maar ook uw
kleinkinderen hebben in de toekomst recht op goed
onderwijs!
Zo kregen we deze week in de media al het bericht te
lezen dat er een schoolbestuur in Amsterdam is dat 2
weken de deuren van al zijn scholen gaat sluiten. Er
is daar gewoon geen personeel meer te vinden.

De vakbonden hebben, ook om de druk op de ketel te
houden bij de huidige onderhandelingen, al een
volgende staking uitgeschreven. Op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari. Op dit moment hebben we geen
idee of deze staking doorgaat, want dat zal afhangen
van het verloop van de onderhandelingen. Misschien

Groepen 8 naar Kinderboekenmuseum
De groepen 8 zijn in het kader van de
Kinderboekenweek naar het Kinderboekemuseum in
Den Haag geweest. Los van de leuke metroreis
hebben ze ook genoten van het bezoek zelf!
Hieronder een kleine impressie.














Onderwijskundige ontwikkelingen dit schooljaar
Op
school
zijn
we
jaarlijks
bezig
met
onderwijskundige vernieuwingen en het maken van
aanpassingen om ons onderwijs up to date te houden.
Dat zijn werkzaamheden die zich vooral na schooltijd
en buiten uw gezichtsveld afspelen. Om u ook een
beeld te geven waar wij als Baken op dit moment mee
bezig zijn, licht ik hieronder een aantal van deze
ontwikkelingen toe:




Alle leerkrachten van onze kleutergroepen
volgen voor het 2e jaar de cursus ‘eigentijds
kleuteronderwijs’. Het gaat om een ‘in
company training’ die gegeven wordt door
een externe cursusleidster. Doel is om met
name de werklessen in de kleutergroepen zo
betekenisvol mogelijk te laten verlopen.
Tevens natuurlijk ook om de vaardigheden
van de leerkracht (de juiste vragen stellen,
observeren, uitdagen etc.) op te frissen.
Om ook onze ICT-voorzieningen op peil te
houden hebben we extra acces points aan
laten leggen. We hebben wederom extra
apparaten aangeschaft en ook in het voorjaar
van 2020 zal het aantal apparaten weer



worden aangevuld. De digitale infrastructuur
is er in elk geval klaar voor!
Vanaf januari 2020 zal de ouder-app van
Social Schools in gebruik worden genomen.
In de groepen 6 t/m 8 wordt in december een
gastles over vuurwerk gegeven.
Er is in groep 3 een nieuwe technisch
leesmethode in gebruik genomen.
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren
op een nieuwe methode voor begrijpend
lezen en Engels.
Er is voor de ouders uit de groepen 7 en 8 een
informatieavond met een externe deskundige
over onze SOVA methode Leefstijl
georganiseerd.
Voor de ouders van de leerlingen uit de
groepen 8 is onder leiding van een externe
deskundige een informatieavond over de
structuur van het Voortgezet Onderwijs
gegeven.
De reken coördinatoren (juf Niesa en meester
Erik) zijn op dit moment weer bezig met het
organiseren van onze tweede ‘grote
rekendag’ (woensdag 15 april 2020) voor alle
groepen.
Er zijn twee studiedagen geweest voor alle
leerkrachten
met
uiteenlopende
onderwerpen.
De groepen 3 t/m 8 krijgen het gehele jaar
door theoretisch en praktisch scholing in EDI.
(Expliciete Directe Instructie). Doel: Als de
kwaliteit van de instructie die een leerkracht
geeft beter wordt, stijgt ook de kwaliteit van
het resultaat van de lessen. Het gaat om een
‘in company training’ die gegeven wordt door
een externe cursusleidster. Hiervoor vinden,
naast studiemiddagen, veel groepsbezoeken
met feedbackgesprekken plaats in de
groepen 3 t/m 8. Dit gebeurt weer samen met
de bouwcoördinatoren en IB, zodat dit proces
geborgd is ook na het vertrek van de externe
deskundige.
Intern zijn we druk bezig met het evalueren
van interne administratieve processen rond
de zorg. Wat moet, wat mag en wat is handig.
Hierbij worden we geholpen door de
onderwijsbegeleider
van
de
Laurentiusstichting.

En natuurlijk zullen we ons ook in 2020 weer blijven
ontwikkelen. Dit onder het motto ‘je hoeft niet ziek te
zijn om beter te worden’!
Voor u gelezen
Tips om je kind goed te laten slapen
Ongeveer 1 op de 3 kinderen heeft moeite met
inslapen. Genoeg slaap is belangrijk voor de
gezondheid en ontwikkeling van je kind. Slaap is
alleen niet iets wat je kunt afdwingen en dat kan het

lastig maken. Met deze tips voorkom je dat je kind
slaapproblemen krijgt en leer je je kind goed inslapen.
Heeft je kind nu al veel moeite met in slaap komen,
begin dan met het toepassen van de 8 volgende tips.
Helpt dat onvoldoende? Kies dan een methode uit die
bij jou en je kind past, uit het artikel: Slaapproblemen
bij kinderen van 3 tot 10 jaar: tips per leeftijd.
1. Zorg voor een vast bedritueel
Probeer je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed te
brengen. Dit helpt voor het slaap-waakritme van je
kind. Breng je kind naar bed volgens een vast
bedritueel van ongeveer 20 tot 30 minuten. Zorg voor
een vaste volgorde, bijvoorbeeld: aankondigen dat je
kind over 10 minuten naar bed gaat, dan
tandenpoetsen, wassen, pyjama aandoen en een
verhaaltje voorlezen. Doe tijdens het bedritueel alleen
rustige activiteiten.
2. Zorg voor een fijne slaapplek
Een fijne slaapplek is een rustige, comfortabele en
donkere plek. Laat je kind het bed alleen gebruiken
voor het slapen en niet voor andere activiteiten. Zorg
dat de slaapkamer rustig en opgeruimd is.
Rondslingerend speelgoed kan er in het donker eng
uitzien voor kinderen. Een ideale temperatuur voor op
de slaapkamer van je kind is tussen de 16 tot 18
graden.
3. Rustige avond zonder schermen
Laat je kind na het avondeten alleen rustige
activiteiten doen en niet meer naar beeldschermen
kijken (geen tv, tablet, telefoon, computer of games).
Een beeldscherm geeft licht en dat houdt de aanmaak
van melatonine tegen. Melatonine is een hormoon dat
je lichaam aanmaakt dat zorgt voor slaperigheid. Je
hebt het dus juist nodig om goed in slaap te kunnen
vallen. Zorg ook dat je kind ’s avonds niets eet of
drinkt waar hij of zij actiever van wordt, zoals cola of
iets met veel suiker.
4. Bewegen en ontspannen
Zorg overdag voor voldoende momenten van
ontspanning en beweging. Kinderen die 1 tot 3 uur
bewegen en buitenspelen slapen beter. Door buiten
te zijn in het zonlicht of daglicht houd je een normaal
slaap-waakritme. Zorg daarnaast ook voor fijne,
ontspannen rustmomentjes thuis. Even samen op de
bank knuffelen, een kopje thee drinken, kleuren of
een boekje lezen zijn fijne, rustige activiteiten.
5. Emoties uiten
Zorg dat je kind zich gedurende de dag kan uiten.
Lach en praat met je kind in de ochtend en middag.
Maak tijd voor je kind als hij verdrietig of bang is. Door
emoties gedurende de dag te verwerken, stapelen ze
minder op voor de avond.
6. Blijf rustig en positief
Blijf zoveel mogelijk rustig en positief. Ga niet bij elke
kik naar je kind als je kind éénmaal in bed ligt. Als je

kind meerdere keren roept, kun je hem best een keer
streng toespreken, maar blijf rustig en word nooit
boos. Bij boosheid maakt je kind adrenaline aan en
dat werkt averechts om in slaap te vallen. Blijf dus
altijd rustig en positief, maar wel duidelijk.
7. Sluit aan bij je kind
Het ene kind heeft meer slaap nodig dan het andere
kind. Hieronder kun je opzoeken hoeveel uren slaap
een kind gemiddeld nodig heeft op verschillende
leeftijden. Maar dit is echt een richtlijn, let goed op je
kind om erachter te komen of hij voldoende slaap
krijgt. Is je kind overdag uitgerust? Wordt hij of zij uit
zichzelf wakker? Is je kind overdag fit of juist
prikkelbaar of hangerig? Zorg er dus voor dat de
bedtijd aansluit bij jouw kind.
3 – 5 jaar: ongeveer 10 tot 13 uur slaap
5 – 6 jaar: ongeveer 10 tot 12 uur slaap
7 – 10 jaar ongeveer 9 tot 12 uur slaap
8. Ontspanning
Maak een ontspanningsoefening, massage of
meditatie onderdeel van het slaapritueel. Je kind kan
hierdoor z’n hoofd leeg maken en z’n lichaam
ontspannen. Is je kind prikkelgevoelig of hoog
gevoelig en heeft hij of zij daarom moeite met
inslapen? Dan kan het werkboek Ik heb voelsprieten
je kind helpen. Door dit leuke werkboek leert je kind
omgaan met gevoelens en prikkels, en leert hij
ontspannen.
Inclusief
een
meditatieen
ontspanningsoefening!
Bronnen
JM Ouders – Hoeveel slaap heeft je kind nodig
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – Slaapproblemen
NJI – Richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

