
   
 
 
 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Een korte, maar drukke februarimaand ligt weer bijna 
achter ons. Een maand waarin we begonnen met het 
laatste evenement van ons jubileumjaar: de 
circusdagen! Die dagen kregen we als school cadeau 
van de Ouderraad!  Twee dagen jongleren, 
balanceren, wilde dieren temmen en nog veel meer 
leuke circusacts mondden uit in 2 spetterende 
voorstellingen waar we met elkaar van genoten 
hebben! 
Ook zijn de judo lessen van HIRO (sociale vorming 
middels judolessen) inmiddels afgerond door de 
middenbouw en hebben we vorige week carnaval 
gevierd. 
 
Je zou bijna vergeten dat er in februari ook veel 
gewerkt en ook getoetst is. De leerkrachten van de 
groepen 3 t/m 8 zijn op dit moment al druk bezig met 
de voorbereidingen van de rapporten, die op vrijdag 
10 maart met deze groep leerlingen mee naar huis 
gaan.  
 
Helaas misten we de afgelopen maand door ziekte en 
corona ook weer een aantal leerkrachten voor wat 
langere tijd. Gelukkig hebben we het, dankzij de inzet 
van veel leerkrachten die extra kwamen werken, 
allemaal weer op kunnen vangen.  
 
En dan is het nu de tijd om even bij te komen tijdens 
de voorjaarsvakantie. Wij hebben met het team 
morgen nog een studiedag en dan begint vrijdag voor 
ons ook de vakantie. En gedurende die vakantie gaat 
er een echte start gemaakt worden met de 
verduurzamingswerkzaamheden in ons gebouw. Er 
wordt een start gemaakt op de begane grond en met 
name in HAL A. (De onderbouwingang) Dat heeft 
uiteraard ook invloed op de wijze waarop de kinderen 
die nu in HAL A les krijgen na de vakantie de school 
binnen moeten treden.  Daar leest u verder in deze 
Nieuwsflits meer over.  
 
Namens het team van Het Baken wens ik u in elk 
geval een hele fijne voorjaarsvakantie en we hopen u 
in goede gezondheid maandag 6 maart weer te 
mogen begroeten op school! 
 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Verduurzamingswerkzaamheden 

 

 
 
 
Vanaf donderdag 23 februari gaat er echt begonnen 
worden met de verduurzamingswerkzaamheden op 
onze school.  
 

- In alle lokalen, kantoren en gangen komt 

nieuwe verlichting (LED) en komen nieuwe 

plafonds. 

- We gaan ‘van het gas af’, krijgen 

warmtepompen (op het dak boven groep 1/2A 

en 1/2C)  en krijgen ook zonnepanelen (op het 

dak van de groepen 5). 

- Er komt buiten op de BB-speelplaats speciaal 

voor onze stroomvoorziening een nieuw 

transformatorhuis. 

- Het ventilatiesysteem wordt door de hele 

school heen helemaal vernieuwd en wordt 

ook koelend.  

- Alle binnen kozijnen en muren waarin 

geboord moet worden voor nieuwe leidingen 

gaan geverfd worden. 

 
We zullen gedurende de verbouwing gaan werken 

met wissellokalen, zodat er tijdens werkzaamheden in 

een klas geen kinderen in de buurt zijn. Om die 

wissellokalen te creëren zal de peuterspeelzaal na de 

voorjaarsvakantie tijdelijk extern gehuisvest worden, 

zodat wij hun ruimtes kunnen gebruiken als tijdelijke 

lokalen. Na de zomervakantie zal ook één deel van 

het speellokaal tijdelijk met een tussenwand worden 

omgebouwd tot 2 klaslokalen. We krijgen dan 4 

wissellokalen tot onze beschikking,  zodat de werklui 

na de zomer gelijktijdig in de clusters met 4 lokalen 

aan de slag kunnen. Er wordt in de vakanties 

doorgewerkt door de werklui. In die periodes worden 

de zaken aangepakt die het meeste (geluids)overlast 

kunnen geven. 

 

 



Uiteraard zullen de werkzaamheden altijd wat 

overlast geven. Zo kunnen we volgend jaar vanwege 

het feit dat we een deel van de speellokalen als 

wissellokalen gaan gebruiken, geen maandsluitingen 

en andere groepsactiviteiten plaatsvinden. Sommige 

dingen zullen hierdoor komend jaar komen te 

vervallen (o.a. de maandsluitingen) en voor andere 

zaken gaan we een alternatief bedenken (intocht 

Sint).  De musicals van de groepen 8 lopen zowel dit 

jaar als volgend jaar geen risico. 

 

Goed nieuws is dat de planning, die eerst uitging van 

oplevering van de werkzaamheden na de 

meivakantie van 2024, positief is bijgesteld! Als alles 

mee zit zullen alle grote werkzaamheden afgerond 

zijn per januari 2024. Dat scheelt aanzienlijk ten 

opzichte van de eerste planning. Uiteraard is dat 

zonder tegenslagen.  

 

In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de 

zomervakantie gaat het volgende gebeuren: 

- Er wordt met de werkzaamheden begonnen 
op de begane grond. 

- Vanaf donderdag 23/2 worden alle 
plafondplaten in de hele gang op de begane 
grond weggehaald. Er moeten daar o.a. 
nieuwe buizen worden doorgevoerd en 
daarna komt er een heel nieuw plafond in met 
nieuwe LED-verlichting. (Dat gaat trouwens 
in alle ruimtes in de school gebeuren.) We 
zullen dus steeds op bepaalde plekken even 
zonder systeemplafond komen te zitten, 
maar dat is logisch. Uiteraard is er wel 
blijvend verlichting en blijft ook de 
brandmeldinstallatie gewoon werken. 

- In de Voorjaarsvakantie gaat de 
peuterspeelzaal over naar een tijdelijke 
externe locatie.  

- De eerste bouwwerkzaamheden vinden 
plaats in de kantoren die beneden in HAL A 
gesitueerd zijn: directeur, adjunct-directeur, 
administratie, onderwijsassistent en 
conciërge. Wij gaan die 5 werkplekken dan 
voor een periode van 3 weken samenvoegen 
in één van de twee PSZ-lokalen.  

- Veiligheidshalve gaat die 3 weken de rode 
deur van onderbouwingang op slot en wordt 
er in het halletje daar een afscheiding 
geplaatst, zodat kinderen niet bij de 
werkzaamheden kunnen komen. 

- De kleutergroepen B-D-E-F gaan dan na de 
voorjaarsvakantie ’s ochtends door HAL B 
naar binnen. Hun looproute zal dan linksaf via 
het gangetje binnendoor langs de hoge 
ramen van de onderbouwspeelplaats zijn. De 
opstelplaatsen van de kleutergroepen buiten 
blijven hetzelfde. 

- De groepen 3 en 4 gaan in die periode ook 
door de middelste deur van HAL B naar 

binnen. Zij nemen allen gelijk de trap in die hal 
naar boven.  

- Na 3 weken (waarschijnlijk per maandag 27 
maart)  zijn de kantoren klaar en zal de 
onderbouwingang weer gewoon gebruikt 
kunnen worden.   

- Dan gaan de werklui aan de slag in de 
peuterspeelzaallokalen. Als die klaar zijn 
(planning: vanaf 10 april), dan gaan we de 2 
PSZ-lokalen tot aan de zomervakantie 
gebruiken als kleuterlokaal. De 2 
kleutergroepen die recht boven de 
peuterspeelzaal zitten (groep A en groep C), 
verhuizen dan naar beneden. Die lokalen 
hebben eigen (kleuter)toiletten en grenzen 
gelijk aan het binnenplein. 

- Daarna worden de oorspronkelijke lokalen 
van de groepen A en C en de kantoren die 
aan die ruimte grenzen aangepakt. Die 2 
lokalen worden dan tot de zomervakantie 
onze ‘wissellokalen’.  

- De lokalen die op de eerste verdieping 
uitkijken op de bovenbouwspeelplaats 
(groepen 4B, 4C, de groepen 5 en groep 
6A) worden nog voor de zomervakantie 
aangepakt. 

- Alle overige lokalen die in een cluster van 4 
lokalen zitten, worden na de zomervakantie 
aangepakt.  

 

Wij zullen u maandelijks in de Nieuwsflits informeren 

over de gang van zaken van de verbouwings-

werkzaamheden. Eventuele dringende 

verbouwingszaken zullen via aparte berichten in 

Social Schools gemeld worden.  

 

Het zal in sommige gevallen best even schipperen 

zijn, maar aan het eind van de verbouwing krijgen we 

er wel een mooi(er), duurzaam en goed geventileerd 

gebouw voor terug! 

 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: februari/maart 
 
23 februari Studiedag Team 
                           Alle leerlingen zijn deze dag vrij 
 
23 februari t/m 3 maart :  Voorjaarsvakantie 
 
25 februari Juf Kim en juf Mandy jarig 
26 februari Juf Tamara jarig 
1 maart  Juf Anne jarig 
6 maart  Eerste schooldag na de       
                           Voorjaarsvakantie 
8 maart  juf Petra jarig 
10 maart Rapport 1 groepen 3 t/m 8 mee 
14 + 16 maart Rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 
17 maart Maandsluiting 5 
29 maart De Grote Rekendag 

 



Personalia 

• Vanaf gisteren is juf Ylvie Dees gestart bij de 

kleuters. Ylvie zal tot aan de zomervakantie op 

de vrijdag in groep 1/2B staan. Op de dinsdag 

en de donderdag gaat zij ondersteunende- 

en/of invalwerkzaamheden verrichten in alle 

kleutergroepen. 

• Na de voorjaarsvakantie komen er ook weer 

twee leerkrachten terug van 

zwangerschapsverlof: 

Juf Sabine (groep 1/2A) zal vanaf woensdag 8 

maart weer starten op school. De bedoeling is 

dat Sabine op maandag t/m woensdag voor 

groep A staat en juf Elise op donderdag en 

vrijdag. 

Juf Renate (groep F) gaat weer beginnen op 

maandag 13 maart. Juf Renate zal dan op 

maandag en dinsdag voor de groep staan en juf 

Purdey op woensdag t/m vrijdag. De laatste 

werkdag van Juf Mandy in groep F (die juf 

Renate heeft vervangen gedurende haar verlof) 

is dus op dinsdag 7 maart. 

• Vanaf maandag 13 maart zal juf Mandy elke 

maandag en vrijdag werkzaam zijn in groep 

1/2E. 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023  

Pasen   

vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023  

Meivakantie   

maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023  

Hemelvaart   

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023  

Pinksteren   

maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023  

Zomervakantie:   

vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023  

 

Studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

Hieronder staat het definitieve vakantierooster voor 

schooljaar 2023-2024. De MR heeft er reeds mee 

ingestemd.  

 

Het complete vakantierooster 2023-2024 ziet er dus 

als volgt uit: 

 

Start schooljaar  2023-2024 : maandag 21-08-2023

    

Herfstvakantie:    

vrijdag 13-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023  

Kerstvakantie:   

vrijdag 22-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024  

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 16-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024  

Pasen   

vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024  

Meivakantie inclusief Hemelvaart   

maandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024  

Pinksteren   

maandag 20-05-2024 t/m dinsdag 21-05-2024  

Zomervakantie:   

vrijdag 12-07-2024 t/m vrijdag 23-08-2024  

 

De 3 studiedagen zijn als volgt ingepland: 

1. Maandag 23 oktober 2023 

2. Donderdag 15 februari 2024 

3. Woensdag 22 mei 2024 

 
 

Rooster maandsluitingen 

Hieronder het rooster voor de resterende 

maandsluitingen dit schooljaar. 

 
Datum Tijd Groepen 

17 maart 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

14 april 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

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

 9 juni 2023 13.15-14.00 uur 6C-5B-7B-4C 

 

 

Rapportgesprekken groepen 3-8 

In de oorspronkelijke jaarplanning stonden 

abusievelijk de verkeerde gespreksdata voor de 

rapportgesprekken in maart voor de groepen 3-8 

ingepland.  

Daar stond de gespreksstructuur zoals we die 

gebruikten tijdens corona en die is nu niet meer nodig. 

Inmiddels zijn de data in Social Schools-agenda en in 

de kalender op onze website al aangepast.  

 

De correcte data zijn:  

• Rapporten mee op vrijdag 10 maart. Dan 

worden vanaf 15.30 uur ook de tijdvakken 

voor de 10-minutengesprekken in Social 

Schools voor u open gezet, zodat ik daarop 

kunt intekenen. 



• Gespreksdagen: De gesprekken vinden 

plaats op dinsdag 14 maart en donderdag 16 

maart. De gesprekstijden op beide dagen 

zijn: 15.30 uur – 17.00 uur en 18.00 uur – 

20.00 uur. 

 

Carnaval 

Op vrijdag 17 februari was BS Het Baken weer 

omgetoverd tot BS De Confettibom! Onder de 

bezielende leiding van Prinses Flore heeft de raad 

van 11 er een prachtig en gezellig feest van gemaakt! 

Wij willen ook gelijk de hulpouders heel hartelijk 

danken, want zij hebben echt fantastisch werk 

geleverd! Niet alleen met versieringen ophangen en 

opruimen, maar ook de begeleiding van de raad van 

11 was super! 

 

 
 

 
 

Circus 

De circusactiviteiten die we van onze ouderaard 

cadeau hebben gekregen waren zeer geslaagd! Na 

een dag oefenen straalden de jongleurs, dompteurs, 

wilde dieren en acrobaten in een heuse circusring met 

spreekstalmeester en al!  Best spannend met de 

spots vol op je gericht en honderden ouders op de 

tribune. En wat deden de kinderen het goed! We 

kunnen trots zijn op het feit dat we, onder de 

bezielende leiding van juf Karin en hulpmoeders 

Sabrina en Nienke, er twee onvergetelijke 

jubileumdagen van hebben kunnen maken! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

Doorgeven wijzigingen persoonlijke situatie aan de 

schooladministratie 

 

Is er bij u iets gewijzigd in uw thuissituatie of in uw 

persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres 

e.d.)  dat voor ons van belang is om in de administratie 

aan te passen?  

 

Laat het ons weten op het volgende mailadres; 

egaag@bshetbaken.nl  
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