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Voorwoord
Beste ouders,

serieus te overwegen. Verder in deze Nieuwsflits
leest u er in het stuk ‘Van de TSO’ meer over.

De kop is er af! De eerste weken van dit schooljaar
zijn inmiddels voorbij. De meeste kinderen (en
leerkrachten zijn gewend aan hun nieuwe omgeving.

Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken

De groepen 8 zijn ook weer terug van een leuk en
(redelijk) droog schoolkamp op Texel. Helaas is
meester Marten daar onwel geworden, maar het gaat
op dit moment weer goed met hem! Wel zal hij de
komende weken nog afwezig zijn in verband met zijn
herstel. De nieuwe schoolfotograaf is deze week ook
langs geweest en heeft de kinderen letterlijk ‘in hokjes
geplaatst’. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie:
Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019
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

Ook gaan we volgende week starten met de
Kinderboekenweek en het schoolproject. Het thema
is dit jaar: ‘Reis mee!. Dat project wordt op 17 oktober
afgesloten met een projectavond voor alle ouders en
kinderen. Daarover leest u verder in deze Nieuwsflits
meer.
Op dinsdag 8 oktober organiseren onze gedrag
coördinatoren een informatieavond over onze sociale
vaardigheidsmethode Leefstijl. U hebt daar al een
uitnodiging voor ontvangen. De leerlingen van de
groepen 7 hebben op 17 september trouwens al een
gastles over het gebruik (en misbruik) van social
media gehad.
De eerste maandsluiting staat gepland op vrijdag 11
oktober. Kortom: we zijn volle kracht gestart in het
nieuwe schooljaar!!
Wij merken vanaf het begin van dit schooljaar wel een
forse toename van het aantal overblijvende kinderen.
Dit zal voor een deel te maken hebben met de
veranderde belastingwetgeving in de kinderopvang,
waardoor de TSO van de diverse BSO-organisaties
niet meer in aanmerking komt voor belastingkorting.
Hierdoor ontstaat er echter wel een enorme druk op
onze voorzieningen. Om die druk te verlichten zijn we
dringend op zoek naar extra overblijfkrachten.
Ook zien wij een toename van het aantal
overblijvende kinderen in de groepen 7 & 8. Dit is de
groep kinderen die wellicht, met het oog op het
vergroten van de zelfstandigheid, naar huis zou
kunnen om te eten. Of wellicht bij een vriendje of
vriendinnetje zou kunnen gaan eten. Wij willen u dan
ook echt verzoeken om dit binnen uw gezin echt

Studiedagen team:
- Maandag 28 oktober 2019
- Vrijdag 6 maart 2020
Belangrijke data
Belangrijke data in: oktober 2019
1 oktober:

5 oktober:
8 oktober:
9 oktober:
10 oktober:
11 oktober:
17 oktober:

juf Elles jarig
start Kinderboekenweek en
Schoolproject
Dag van de leerkracht
juf Baukje jarig
19.15 u info-avond Leefstijl
Laatste werkdag juf Renate i.v.m.
start zwangerschapsverlof
juf Annette jarig
maandsluiting 1
17.30 uur Projectavond

21 t/m 25 oktober:
22 oktober:
26 oktober:

Herfstvakantie

juf Trudy jarig
juf Karin jarig
juf Renate jarig

27 oktober:
28 oktober:

Start Wintertijd (klok uur terug)
Studiedag team. (Alle leerlingen
vrij)

Materialen Hoekenuur
We hebben ook dit jaar weer leuke nieuwe materialen
voor onze Hoekenuurlessen aangeschaft. Hier zijn
kinderen bezig met Gravitrax, een nieuw en superleuk
materiaal. Zo proberen we in onze lessen het nuttige
steeds met het aangename te verenigen.

Maandsluitingen 2019-2020
Datum

Tijd

Groepen

11 oktober 2019

13.15-14.00
14.15-15.00
13.15-14.00
14.15-15.00

6A-4A-A-E
6B-4B-C-8C
8B-7A-3A-F
7C-8A-5A

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

8 november 2019

Schoolkamp groepen 8
De groepen 8 zijn vorige week weer naar kamphuis
De Zilvermeeuw op Texel vertrokken. Na een lange
busreis en de overtocht per veerboot zijn ze op
gehuurde fietsen richting het kamphuis in De Koog
gefietst. Ze hadden 5 hele leuke dagen met

activiteiten als bosspellen, lasergamen, klimmen, een
bezoek aan Ecomare, een casinoavond en een bonte
avond en nog veel meer leuke activiteiten. Voor veel
kinderen werd de conditie ook nog aangescherpt,
want kilometers tegen de wind in fietsen was voor hen
een nieuwe ervaring.
Zoals u in het voorwoord al las is meester Marten
helaas op donderdag onwel geworden en met een
ambulance afgevoerd naar Den Helder. Gelukkig gaat
het, op wat fysieke manco’s na, weer goed met hem.
Zo goed dat hij op vrijdag vlak voor het vertrek in Den
Helder nog even de kinderen in de bus kon begroeten.
De kinderen arriveerden rond vrijdag half 3 weer in
Berkel. Moe maar een enorm leuke ervaring rijker!

voor goede doelen die betrekking hebben op
kinderen.
Op de site www.kinderpostzegels.nl
informatie aan.

treft u meer

World Cleanup Day
In het kader van World Cleanup Day is een fors aantal
kinderen samen met hun ouders afgelopen weekend
druk in de weer geweest om het zwerfafval in Berkel
en Rodenrijs te verwijderen. Ze hebben gelijk onze
speelplaats maar mee genomen. Helemaal top!!

Van de OR

Kinderpostzegelactie

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen uit de
groepen 7 weer mee gedaan aan de jaarlijkse
Kinderpostzegelactie. De kinderen zijn die middag bij
familie, vrienden en bekenden langs gegaan om
kinderzegels te verkopen. De opbrengst is bestemd

Eindtoets groepen 8 vanaf dit schooljaar
Elke basisschool in Nederland is verplicht om al haar
leerlingen deel te laten nemen aan een eindtoets
basisonderwijs. Alle leerlingen van groep 8 maken de
toets. De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen
hebben op het gebied van taal en rekenen. Dat heeft
twee doelen.
 De eindtoets laat zien welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is daarmee een aanvulling op het
schooladvies dat een leerling krijgt. De
eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen
niet slagen of zakken voor de toets.
 De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten
van een basisschool. De Inspectie van het
Onderwijs gebruikt deze informatie om het
totaaloordeel over een school te bepalen, met
uitzondering van scholen in het speciaal
(basis)onderwijs. Scholen kunnen aan de
hand van de resultaten hun eigen onderwijs
zo nodig aanpassen.
De afgelopen decennia was er slechts één aanbieder
van eindtoetsen in ons land en dat was CITO. Daar is

een jaar of 5 geleden verandering in gekomen en
heeft CITO het alleenrecht verloren.
Elke school mocht dus vanaf dat moment kiezen voor
één gecertificeerde eindtoets aanbieder, zodat alle
leerlingen van de school in het voorjaar dezelfde toets
maken. De eindtoets moet betrouwbaar en van goede
kwaliteit zijn. Daarom gelden er voorwaarden voor
bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de
eindtoets. Op basis van het advies van toets experts
bepaalt de minister om een eindtoets voor 4 jaar toe
te laten. Wel moet (een deel van) de inhoud ieder jaar
anders zijn. Daarom vindt er jaarlijks een controle
plaats. Zo is het ministerie er zeker van dat de inhoud
van alle eindtoetsen altijd betrouwbaar is. Inmiddels
zijn er 5 aanbieders van door het ministerie
gecertificeerde eindtoetsen.
Omdat de vier nieuwe aanbieders toetsen hebben
ontwikkeld die zich inmiddels na 5 jaar bewezen
hebben in de praktijk, was dit voor ons het moment
om deze toetsen eens nader te bestuderen. Ook
omdat wij de opzet van de CITO-eindtoets steeds
verder van de methodetoetsen die de kinderen vanaf
groep 3 maken vonden staan. CITO hanteert
opgaven met lange teksten, heeft separate
antwoordbladen die het maken van vergissingen
vergroten en een relatief lange afnameduur die
behoorlijk wat stress oplevert bij de leerlingen.
Wij hebben daarom vertegenwoordigers van de
andere eindtoetsen op onze school uitgenodigd om
hun eindtoets toe te komen lichten. Bij die
voorlichtingen waren de leerkrachten uit de
bovenbouw, de directie en de intern begeleiders
aanwezig. Ook hebben wij informatie ingewonnen bij
scholen die al langere tijd ervaring hebben met één
van de andere toetsen.
Naar aanleiding van al die informatie zijn wij tot het
besluit gekomen om vanaf dit schooljaar de IEPeindtoets af te gaan nemen. Inmiddels verzorgt IEP
trouwens voor zo’n 35% van de scholen in Nederland
de eindtoets.
Wat zijn voor ons en onze leerlingen de voordelen van
de IEP-toets?
- Kinderen maken de toets direct in het
opgaveboekje en dus niet op een separaat
antwoordformulier.
- De opgaven staan naast de leestekst.
Kinderen hoeven dus niet heen en weer te
bladeren.
De opgaven lopen op in niveau. De kinderen
beginnen met makkelijke opgaven die
groeien in moeilijkheidsgraad. Zo ervaart
iedere leerling een succesgevoel en krijgt
iedere leerling bij iedere vraag de eerlijke
kans om te laten zien wat hij/zij kan.
- De toets is compact en wordt afgenomen in 2
ochtenden van elk maximaal 2 uur.

-

-

-

Voor dyslecten blijft de mogelijkheid bestaan
op een gesproken of vergrote versie van de
toets boekjes.
Ook is de IEP-advieswijzer toegevoegd om
een completer beeld van een leerling te
schetsen
en
hun
schooladvies
te
onderbouwen. Naast de schoolvakken wordt
ook de leeraanpak, sociaal-emotionele
ontwikkeling en creativiteit in beeld gebracht.
Er zijn niet alleen gesloten, maar ook open
vragen.
Het zijn overzichtelijke, kindvriendelijke toets
boekjes die qua vormgeving, lay-out, maar
uiteraard ook inhoud aansluiten bij de
leefwereld van groep 8-leerlingen.

Wij hopen met de afname van deze IEP-eindtoets dus
beter aan te sluiten op de werkwijze waar onze
kinderen dagelijks mee geconfronteerd worden. De
afname van de eindtoets is dit schooljaar op 15 en 16
april 2020.
Meer informatie staat op de ‘ouderpagina’ van de
website
van
IEP:
https://www.bureauice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

Biologie- en tekenlessen groep 6B
In groep 6B zijn de leerlingen vorige week druk in de
weer geweest met biologielessen in combinatie met
een tekenles.

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.
Het Leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s.
Om het groepsvormingsproces van vooraf aan te
beginnen wordt er gestart met het thema: De groep?
Dat zijn wij.

De insectenwereld werd eerst buiten live en vergroot
bestudeerd. Daarna werden deze insecten het
tekenonderwerp.

Inmiddels zijn we hier al een aantal weken mee bezig
en zijn er in iedere groep veel groepsvormende
activiteiten in de klas gedaan. Zo zijn er afspraken met
elkaar gemaakt, zijn er energizers ingezet en hebben
we gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.
Dit allemaal om vooral de aandacht op de sfeer van
de groep te leggen. 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.
Wilt u thuis ook aansluiten bij de Leefstijllessen die wij
op school geven, dan zijn er voor ieder thema
opdrachten die u thuis met uw kind kunt doen. Deze
zijn terug te vinden op de website van de school,
onder het kopje documenten.
Inmiddels is er een uitnodiging de deur uitgegaan voor
een ouderavond over Leefstijl. U bent van harte
welkom op dinsdag 8 oktober van 19.00 uur tot 21.00
uur. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden bij de
leerkracht van uw kind.
Kinderboekenweek/Schoolproject

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

Dinsdag 1 oktober (één dagje eerder dan de officiële
start)
starten
wij
met
de
Kinderboekenweek/projectweken. Het thema dit jaar
is: ‘Reis mee!’ Vandaag is er een brief hierover
meegegaan met de kinderen.
De afsluiting zal plaatsvinden op donderdagavond 17
oktober tussen 17:30 en 19:00 uur. Aan de hand van
een speurtocht kunt u dan samen met uw kind(eren)

de hele school bekijken. Wij hopen op leuke en
leerzame weken!

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.

Van de TSO
Beste ouders,
Kent u een buur, familielid of heeft u zelf op één of
meerdere dagen tijd om tussen 12 en 13 uur toezicht
te houden tijdens de lunch op school? Dan zijn we
hard op zoek naar u!
Stichting Overblijven het Baken verzorgt de overblijf
voor kinderen op school, zodat kinderen tussen 12u
en 13u in hun klas veilig en prettig kunnen lunchen en
op het schoolplein kunnen spelen.
De stichting draait op vrijwilligers. Ouders betalen een
kleine bijdrage, vrijwillige overblijfkrachten krijgen een
vrijwilligersvergoeding.
Een aantal ouders had hun kinderen de afgelopen
jaren tussen de middag ondergebracht bij TSO Zus
en Zo. Zus en Zo hebben hun voorwaarden
aangepast. Hierdoor zijn er meer kinderen bij ons
ondergebracht. Met de vrijwilligers die we nu hebben,

lukt het ons niet om de prettige sfeer in de groepen te
behouden.
Om dit tekort aan te pakken willen we als eerste meer
nieuwe vrijwilligers aantrekken. Als dit niet lukt, zijn we
genoodzaakt om andere oplossingen te gaan zoeken.
De inhuur van beroepskrachten is een optie maar
heeft direct gevolg voor de bijdrage die u als ouder
aan ons betaalt. Een andere optie is het stoppen van
de opvang voor groepen 7 en 8.
Welke toegevoegde waarde heeft het voor u? Uw kind
blijft gratis over indien u zelf de overblijfkracht bent en
er is een kleine vergoeding. Maar belangrijker nog: u
heeft een uniek ‘kijkje in de klas’. Zo vaak krijgt u niet
de kans om uw kind in de klas mee te maken.
Daarnaast maakt u deel uit van een gezellig team van
betrokken ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen en
ouders van oud-leerlingen.
Dus meld u aan. Loop eens langs bij één van onze
coördinatoren of bij de conciërge van school (daar
kunt u de coördinator ook vinden tijdens lunchtijd).
Vanzelfsprekend kunt u ons ook mailen via
tso@bshetbaken.nl. Hetzelfde geldt voor andere
geïnteresseerden.
Alvast bedankt,
Stichting Overblijven het Baken

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)
Van de medezeggenschapsraad

De eerste vergadering is op 26 september 2019
geweest. De MR is weer compleet geraakt met
toevoeging van Bart Splinter (ouder 4A) en de juffen
Yvette Leuven (8A) en Floortje Withagen (5A).
In de vergadering zijn de taken verdeeld en is de
vergaderplanning vastgesteld. We hebben de
schoolgids, het jaarverslag en het schooljaarplan
voorgelegd gekregen. Deze gaan we de volgende
vergadering bespreken.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben voor de
MR, dan kunnen jullie ieder MR-lid benaderen op
school, via de brievenbus of via ons mailadres
mr@bshetbaken.nl Wij horen graag van jullie.
Uitbreiding Berkel Centrum
De gemeente is inmiddels begonnen met het bouwrijp
maken van het uitbreidingsgebied Berkel Centrum. Zij

hebben ons wederom een nieuwsbrief toegestuurd
met daarin een opsomming van de komende
(bouw)activiteiten en een overzicht van de
bereikbaarheid van de verschillende straten. Deze
nieuwsbrief is als bijlage bij de mail gevoegd. Deze
nieuwsbrieven worden ook altijd bij het kopje
‘ouders/brieven’ op de website geplaatst.

