
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
December is wat basisschool betreft al weer voorbij. 
En daarbij natuurlijk ook het kalenderjaar 2020.  
Een jaar waarin alle maatregelen rond het 
coronavirus zeer bepalend voor ons onderwijs zijn 
geweest. Niets ging meer ‘zoals normaal’ en bij elke 
activiteit moest worden nagedacht of het paste binnen 
de geldende landelijke maatregelen. Als klap op de 
vuurpijl kwam ook afgelopen maandag nog de 
abrupte mededeling dat we de school vanaf 
woensdag moesten sluiten tot minimaal 18 januari 
2020. Dat de coronamaatregelen ook in 2021 nog 
grote invloed op het onderwijs gaan hebben is dus 
evident. Hoe lang nog weet eigenlijk niemand, maar 
we zullen het er mee moeten en ook gaan doen. 
 
Als ik terugkijk op de voortgang van het 
onderwijsproces, dan ben ik eigenlijk heel trots op het 
feit dat de kinderen op Het Baken gedurende de 
corona periode eigenlijk geen uur regulier onderwijs 
hebben hoeven missen. En dat ondanks (langdurig) 
zieke collega’s, heel veel uitval vanwege de afname 
van een coronatest bij leerkrachten, thuisquarantaine 
van collega’s met een besmet familielid en 2 
zwangerschapsverloven. Ik prijs me gelukkig met de 
inzet van parttimers die één of meerdere dagen 
structureel extra zijn gaan werken en het feit dat we 
gezien de tekorten op de arbeidsmarkt toch nog 2 
goede externe invallers hebben weten aan te stellen. 
Ook is het fijn dat we door de aanwezigheid van LIO-
stagiaires iets meer invalopties hadden op school. Als 
ik dat vergelijk met veel andere basisscholen in onze 
omgeving, dan is dat een bijna unieke prestatie. 
Uiteraard hoop ik dat wij dit ook in 2021 weer kunnen 
bewerkstelligen.  
 
Sinterklaas was een groot succes met alle 
aanpassingen en ook Kerst was anders maar met de 
kerstlunch als hoogtepunt zeker niet minder 
geslaagd. Met dank aan de Ouderraad en Bon Chef! 
De viering in de kerk werd een digitale viering in de 
klas die geheel verzorgd werd door de 
kerstcommissie.  
Iedereen kan zich vanaf nu weer op maken voor de 
Kerstvakantie. Vakantie zoals we zouden willen zit er 
eigenlijk niet in, maar wellicht is dit het ideale moment 
om de familiebanden eens wat strakker aan te halen. 
Uiteraard binnen de geldende coronaregels.  
Vervolgens stappen we allemaal vol goede 
voornemens het nieuwe jaar weer in! Ons voornemen 
is in elk geval om met minimaal evenveel inzet en  
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enthousiasme kwalitatief goed onderwijs voor uw 
kind(eren) te blijven bieden! Te beginnen met twee 
weken onderwijs op afstand. 
 
Rest mij nog u hele fijne feestdagen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar toe te wensen namens het 
gehele team! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

 
 

Personalia 

 Juf Chamara is op 1 december bevallen van 
een kerngezonde zoon: Josh. Moeder, zoon 
en vader maken het uitstekend! 

 

 

 



Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  januari 
 
18 december: juf Joy jarig 
21 december: juf Sabine jarig 
25 december: juf Vanessa van der Loo jarig 
 
KERSTVAKANTIE : Vrijdag 18 december t/m  
                                  Vrijdag 1 januari 
 
5 januari: 19.00 u MR-vergadering 
6 januari: meester Aad-Jan jarig 
7 januari: juf Jeannette jarig 
15 januari: Maandsluiting 2 (zonder publiek) 
  Inloopochtend vervalt 
19 januari: juf Vanessa Kaminski jarig 
 
Week van 25 januari: adviesgesprekken groepen 8 
 
29 januari: meester Marten jarig 
  Nieuwsflits 

 
 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december stond alles op school weer in 
het teken van Sinterklaas. Iets anders dan anders, 
maar zeker net zo leuk voor de kinderen! We zagen 
weer prachtige surprises, voorverpakt coronaproof 
lekkers, voor de kleuter een intieme live kennismaking 
met Sint en mooie cadeaus! Hieronder een kleine 
impressie van deze toch weer bijzondere dag. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



School in Kerstsfeer 

Sinterklaas had z’n hielen nog niet gelicht, of de 
school werd al weer in kerstsfeer gebracht. Dat gaat 
niet zomaar en is altijd weer een behoorlijke klus.  
 
Dit jaar ging het versieren iets anders dan anders, 
vanwege het gegeven dat er maar een beperkt aantal 
volwassenen naar binnen mag. Maar met behulp van 
een aantal vrijwilligers (die in shifts naar binnen 
kwamen en 2 aan 2 op gepaste afstand van elkaar 
werkten) en een aantal leerlingen uit de bovenbouw 
was het versieren van het gebouw in een ochtend 
gebeurd! 
 
Onze dank de vrijwilligers en natuurlijk aan de 
betreffende kinderen is groot!! 
 
 

 
 
 

Resterende vakanties schooljaar 2020-2021 

 

 
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):  

 Vrijdag 5 maart 2021   

 Woensdag 26 mei 2021  
 

 

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

De oplettende ouder had natuurlijk de gebruikelijke 
VO-informatieavond al gemist. Die kon ook vanwege 
de coronamaatregelen niet doorgaan. Daar zal u ook 
tegenaan lopen met het volgen van open dagen en 
het bezoeken van de traditionele scholenmarkt in 
Lansingerland. 
 
Wij plaatsen daarom alle actuele informatie die wij 
hebben over de overstap naar het VO op onze 
website. (kopje ‘Informatie’ - ‘ na de basisschool’.) 
 
Wat treft u daar aan? 

- Een link naar de website van ‘De VO-gids’, 
waar u heel makkelijk via een zoekmachine 
een VO-selectie kunt maken. 

- Een link naar een ‘Open dagen planner’ 
- De overstaproutekaart. Daar staan alle data 

en stappen in die belangrijk zijn voor het 
kiezen van een vervolgopleiding in 2021. 

- De structuur van het VO staat er toegelicht.   
- Een checklist voor ouders die wellicht van pas 

kan komen bij de schoolkeuze. 
- Links naar de website van alle VO-scholen in 

de (wijde) omgeving.   

 
Wij zullen deze pagina altijd blijven voorzien van de 
meest actuele informatie. 
 

 
 
Digitale scholenmarkt 
Dit is (bijna) de tijd van het jaar waarin ouders en 
leerlingen zich gaan oriënteren op de verschillende 
v(s)o-scholen. Vanwege Corona gebeurt dat dit jaar 
vaak online.  
In onze regio hebben vo-scholen daarom het initiatief 
genomen om samen een Digitale Scholenmarkt te 
organiseren. Deze wordt gehouden op 12, 18 en 28 



januari 2021. Bijna alle scholen in onze omgeving 
doen mee. Zij krijgen via de organisatie van de 
Digitale Scholenmarkt informatie en instructie over de 
inrichting. 
Op www.dedigitalescholenmarkt.nl komt als het goed 
is voor de kerstvakantie alle informatie te staan voor 
ouders. 
 
Adviesgesprekken VO leerlingen groepen 8 
Die gesprekken vinden plaats op in de week van 25 
januari. Dat zal digitaal gebeuren via Microsoft 
TEAMS.  
De betreffende groepsleerkrachten zetten hiervoor 
tijden open in Social Schools waarop u in kunt 
schrijven. Vanaf maandag 18 januari vanaf 8.30 uur 
t/m dinsdag 19/januari 15.00 uur is inschrijven 
mogelijk. 
 

Maandsluitingen 

Hieronder weer het rooster van de maandsluitingen. 
Die maandsluitingen zullen plaats vinden zonder 
ouders helaas. 
 

 

 
 

Verkeerssituatie 

De werkzaamheden aan de Oudelandselaan gaan 
hun laatste weken in. De nieuwe parkeerplaatsen aan 
de Oudelandselaan worden al goed gebruikt. 
Natuurlijk zijn de parkeerplaatsen bij de WIBRA en de 
parkeerplaats aan de Gemeentewerf ook nog steeds 
beschikbaar. Uiteraard heeft te voet of op de fiets 
naar school gaan als het enigszins kan de voorkeur. 
Blijf wel voorzichtig rijden en u aan de verkeersregels 
houden, want de veiligheid van de kinderen staat 
voorop! 
 
Houdt u er ook rekening mee dat de weg tussen de 
nieuwe parkeerplaatsen een éénrichtingsweg is? We 
hebben al een paar keer mensen de verkeerde kant 

op weg zien rijden en dat maakt het verkeer zeker niet 
veiliger…  
 

Gezocht: medewerkers TSO (de overblijf) 

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 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. Wij zijn eigenlijk altijd op zoek 
naar vrijwilligers ter versterking van het TSO-team.  
 
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! Meer informatie opvragen of 
aanmelden kan per mail: tso@bshetbaken.nl    
  
Alvast bedankt! 
  
Namens Stichting Overblijven het Baken 
 

 

http://www.dedigitalescholenmarkt.nl/
mailto:tso@bshetbaken.nl


Kerstlunch 

Het was na de persconferentie van premier Rutte van 
afgelopen maandagavond heel snel schakelen 
tussen de kerstcommissie en restaurant BonChef om 
het kerstontbijt van woensdag om te zetten naar een 
kerstlunch op dinsdag. En het is gelukt! 
Ook dankzij de hulp van onze eigen TSO-
medewerkers tijdens de lunch en dankzij de 
ouderraad die dit financieel mogelijk maakte, konden 
alle leerlingen dinsdag toch nog genieten van een 
sfeervolle afsluiting van dit bewogen kalenderjaar. 
 

 
 

 
 

 

Kerstmusical op RTV Lansingerland 

 
Beste kinderen en ouders,  
 
Aangezien er dit jaar maar een beperkt aantal mensen 
tijdens de Kerst naar de kerk mogen heeft pastoor 
Kuipers een digitale versie in elkaar gezet.  
 
Er is een verhaal geschreven, er is geoefend door 
kinderen en jongeren van de kerk en er zijn 
filmopnames gemaakt. Door een aantal mensen die 
bij de kerk betrokken zijn, is veel werk verzet om alles 
in goede banen te leiden.   
 
Dit alles is gemonteerd tot de kerstmusical 'Groot 
Nieuws!'  
 
Wat extra leuk is om te melden, is dat Iske (groep 7B), 
haar broertje Melle (groep 5A) en Amelie (groep 7B) 
hierin meespelen.  
Deze musical zal in de kerk te zien zijn op de 
schermen voor de mensen die aanwezig zijn.  
En ... Het geheel zal ook voor iedereen thuis te volgen 
zijn op RTV-Lansingerland op kerstavond 24 
december vanaf 18.30 uur.  
 
Namens de kerk wensen wij iedereen hele fijne 
feestdagen en een gezond 2021! 
 
 

 


