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Voorwoord
Beste ouders,
De traditioneel korte schoolmaand februari is met de
start van de Voorjaarsvakantie inmiddels ook al weer
voorbij gevlogen. Een maand waarin hard aan de
diverse toetsen gewerkt is door de leerlingen en waar
de leerkrachten van met name de groepen 3 t/m 8
alweer bezig zijn met het vullen van de rapporten.
Verder in deze Nieuwsflits leest u wanneer de
gesprekken gehouden worden.
Mad Science geeft inmiddels weer aan 5 groepen
leerlingen van onze school hun naschoolse
technieklessen. De eerste les al weer achter de rug.
Carnaval is ook weer fantastisch verlopen! BS Het
Baken veranderde voor één dag in BS De
Confettibom. Dit jaar met, naast de installatie van de
raad van 11 en het traditionele hossen, in elk lokaal
leuke activiteiten. En dat allemaal onder leiding van
Prins Naud.

Voor nu wil ik u namens het gehele team een fijne
Voorjaarsvakantie toewensen. Thuis, in de zon of in
de sneeuw: geniet er van!
We starten weer op maandag 2 maart.
Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken

Belangrijke data
Belangrijke data in: februari/maart 2020
21 t/m 28 februari:

Voorjaarsvakantie

25 februari:
26 januari:

Juf Kim jarig
Juf Tamara jarig

3 maart:
6 maart:
8 maart:
10 maart:
17 maart:
20 maart:
23 maart:
24 maart:
27 maart:
29 maart:
31 maart:
2 april:

Mad Science 15.15 u
Studiedag team. Alle kinderen vrij
juf Petra jarig
Mad Science 15.15 u
Mad Science 15.15 u
2e rapport gr. 3-8 mee
intekenen rapportgesprekken
Mad Science 15.15 u
Maandsluiting 5
Zomertijd (klok uur vooruit)
rapportgesprekken 3-8
rapportgesprekken 3-8

Personalia
- In groep 6B is vanaf vorige week juf Denice
van de Brug gestart als LIO-stagiaire. LIO
staat voor ‘leerkracht in opleiding’. Je bent
dan 4e jaars student en mag dan zelfstandig
een groep draaien als ultieme proeve van
bekwaamheid. Uiteraard onder (in)direct
toezicht van de vaste groepsleerkrachten.
- We zijn heel verheugd om u te kunnen
melden dat wij in mevr. Bele Huigen een
nieuwe intern begeleider voor (met name) de
onderbouw hebben gevonden. Bele gaat éénop-één het werk van juf Heleen overnemen.
Bele heeft als leerkracht ervaring in het
speciaal onderwijs opgedaan en heeft
daarnaast gewerkt met plusklassen en als
remedial teacher. De laatste jaren was ze
werkzaam als intern begeleider onderbouw
op
een
andere
school
van
de
Laurentiusstichting in dezelfde regio. Zij kent
dus het lokale speelveld heel goed. Bele start
op Het Baken op dinsdag 3 maart. Haar
werkdagen worden dinsdag t/m donderdag.

Ook zien we veel automobilisten die op de ‘kiss-andride strook’ en in de Röntgenstraat dubbel parkeren,
hard rijden of andersoortige onveilige handelingen in
een auto verrichten. Gelukkig vinden veel
automobilisten ook hun weg naar de parkeerplaats
aan de Gemeentewerf en komen ook veel kinderen op
de fiets naar school. Komt u wel met de auto, dan
hopen we dat u in het belang van de veiligheid van
alle kinderen vooral voorzichtig wilt rijden.
Bedankt voor uw begrip
Maandsluitingen 2019-2020
Hieronder een overzicht van de resterende data
waarop dit schooljaar de maandsluitingen gehouden
worden.
-

-

Juf Silvia (groep 1/2B) heeft aangegeven per
1 april 2020 over te willen stappen naar een
andere school. Zij gaat dichter bij huis
werken. Haar plek naast juf Julia in groep B
wordt tot het einde van dit schooljaar over
genomen door juf Mariette.
Juf Renate gaat na haar bevallingsverlof op
maandag 2 maart weer starten in groep 1/2F.
Zij zal op maandag en dinsdag voor de groep
staan. Hiermee kwam afgelopen dinsdag ook
een einde aan het vervangingswerk van juf
Marieke Hulst in groep 1/2F. Marieke gaat
zich weer volledig richten op ‘haar groep 6B’
na de Voorjaarsvakantie.

Resterend vakantierooster schooljaar 2019-2020
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

Ophalen kinderen + verkeerssituatie
We merken dat het steeds lastiger wordt om het
overzicht te houden bij het meegeven van met name
kleuters aan ouders/verzorgers. Dat heeft te maken
met het feit sommige ouders zo dicht mogelijk bij de
deuren willen staan. Ook BSO organisaties hebben
dan moeite om het overzicht te bewaren.
Wij zouden graag zien dat de aloude afspraak wat
beter nageleefd wordt: Blijft u als ouder a.u.b. achter
met metalen afwateringsgootje op de speelplaats
staan. Dat komt het overzicht en dus de veiligheid van
de kinderen zeer ten goede!

Datum

Tijd

Groepen

27 maart 2020

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

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

13.15-14.15

6C-5B-7B-4C

24 april 2020

5 juni 2020

Mutatie vergadering ouderraad
De geplande ouderraadvergadering van donderdag 9
april a.s. komt te vervallen.
Oproep vanuit de commissie Koningsspelen!

Op vrijdag 17 april organiseren we weer de
Koningsspelen. Dit jaar willen we weer graag
verschillende sportieve activiteiten doen met alle
kinderen van de school. Nu zijn we op zoek naar
vrijwilligers die workshops zouden willen verzorgen.

Dus bent u iemand of kent u iemand die ons zou
willen helpen? Dan horen we het graag! Hierbij
denken we aan bijvoorbeeld de volgende sporten:
dansen, hockey, voetbal, judo, skaten, softbal,
handbal, basketbal, tennis, tafeltennis, klimmen enz.
U
kunt
een
mail
sturen
naar:
mkimman@bshetbaken.nl of een van de volgende
leerkrachten aanspreken: meester Marten, juf Dorien,
juf Esmeraldha, juf Jessica van Koeveringe, juf
Sabine of juf Mascha.
Met vriendelijke groeten,
De commissie Koningsspelen
Excursies/schoolreizen
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en daarmee
is hopelijk het voorjaar ook weer in aantocht. Dit
betekent dat de excursies voor de kinderen van Het
Baken er weer aankomt.
De volgende uitstapjes staan dit jaar op het
programma:
Groep

vertrektijd

Datum

Bestemming

1-2

8.45 uur

3-4

8.45 uur

Donderdag 23
april
Vrijdag 15 mei

5-6

9.00 uur

7-8

9.15 uur

Indoorpretpark
Maassluis
Blijdorp
Rotterdam
Archeon
Alphen a/d Rijn
Duinrell
Wassenaar

Donderdag 4
juni
Vrijdag 12 juni

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

Politie in de klas
De afgelopen weken zijn de kleutergroepen bezocht
door politie en brandweer. Zij werden door de kleuters
aan een scherp kruisverhoor onderworpen en er is
weer veel geleerd op een leuke manier.

U zult binnenkort van de ouderraad een
betalingsverzoek ontvangen. Van ons ontvangt u t.z.t.
een brief met verdere informatie.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben.
De excursiecommissie
Vakantierooster volgend schooljaar: 2020-2021
Voor ‘de vroegboekers’ is hier alvast het
vakantierooster voor volgend schooljaar. De MR heeft
hier reeds mee ingestemd.
De data van de 3 studiedagen moeten nog worden
vastgesteld. Ook zal er nog een enkele keer een
continurooster worden ingesteld of alleen een
ochtend gewerkt worden. Dat komt tijdig in de
jaarplanning te staan die en wordt ook in de Social
Schools agenda geplaatst.
Hieronder het vakantierooster 2020-2021:
Start schooljaar 2020-2021 : maandag 31-082020

Carnaval

Vaccinaties 9-jarigen
Binnenkort organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) Rijnmond vaccinatiedagen in de regio
Rotterdam-Rijnmond. Alle 9-jarigen worden dan
uitgenodigd voor een prik tegen difterie, tetanus, polio
en tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt voor
uw kind later nog een uitnodiging van het CJG.
Op
de
site
www.eenprikzogepiept.nl
staat
betrouwbare informatie voor kinderen, ouders en
verzorgers.

Donderdag 20 februari stond helemaal in het teken
van Carnaval. Na de installatie van de Raad van 11
onder leiding van Prins Naud, kon het feest
losbarsten. Naast ‘de pinguïndans’ werd er ook veel
gehost en gedanst. Een leuk spellencircuit maakte de
ochtend tot slot weer heel geslaagd!

Van de DIGI-coaches
Naarmate leerlingen ouder worden komen ze
onherroepelijk in aanraking met social media. Dit
begrip is heel breed. Er wordt gelijk gedacht aan
Facebook en Instagram, maar WhatsApp , Snapchat
en games als Minecraft vallen hier net zo goed onder.
Het kan een verrijking zijn, maar het brengt ook de
nodige risico’s met zich mee. Digitaal pesten en
betalen voor games zijn hier voorbeelden van. Op Het
Baken besteden we hier onder andere aandacht aan
tijdens de leefstijllessen. Het misbruiken van social
media gebeurt echter vooral buiten de schooluren.
Het is dus raadzaam als ouder dit bespreekbaar te
maken. Hier vindt u een aantal tips.

 Maak afspraken over online spellen die je via
social media aangeboden worden. Sommige
spellen maken misbruik van het onbegrip van
kinderen. Het is lang niet altijd duidelijk of iets
geld kost of niet. Spreek af dat je kind jou erbij
haalt als hij in zo’n situatie terechtkomt.
 Vraag regelmatig aan je kind hoe het gaat en
wat zijn ervaringen zijn.
Joyce Akse & Henk Molenaar
Digi-coaches
Rapportgesprekken groepen 3-8
Op dinsdag 31 maarten donderdag 2 april worden de
tweede (facultatieve) rapportgesprekken voor de
groepen 3 t/m 8 weer gehouden op school.
Ook nu werken wij weer met intekenlijsten, maar
anders dan voorgaande jaren worden dit digitale
intekenlijsten via Social Schools. Dus geen fysieke
intekenlijsten op de whiteboards meer.
Wij informeren u via Social Schools begin maart over
het tijdstip waarop het digitaal intekenen mogelijk is.
Het 2e rapport voor de groepen 3-8 gaat op vrijdag 20
maart mee naar huis met elk kind.

 Heeft je kind interesse in een bepaald sociaal
platform, kijk dan eerst zelf even wat het is.
 Voor veel sociale platforms moet je kind
officieel 13 jaar zijn om een account aan te
kunnen maken. Toch hebben miljoenen
jongere kinderen al een account. Maak een
afweging: heb je begrip voor het feit dat ‘bijna
iedereen in de klas een account heeft’ of
houden jullie die leeftijdsgrens aan?
 Start samen. Maak samen een account aan
en bespreek alles wat je tegenkomt.
Onderzoek samen, praat erover en vraag
door, maar beslis uiteindelijk zelf. Bespreek
bijvoorbeeld de privacy-instellingen. Welke
informatie toont je kind aan wie? Praat ook
over het toevoegen van vrienden: laat alleen
mensen toe die je goed kent.
 Leg uit dat als je een foto op internet plaatst,
je de regie erover verliest. Je weet nooit zeker
wie de foto ziet en wat diegene ermee zal
doen.
 Leg uit dat het makkelijker is om onaardig of
brutaal te zijn via tekst dan in het echt. Spreek
daarom af dat je kind zich bij elk bericht
afvraagt: zou ik dit ook zo zeggen als ik deze
persoon in de ogen keek?
 Gaat het om een sociaal netwerk? Word dan
zelf ook lid en vrienden met je kind, zolang
hij/zij dat toestaat.

