
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De traditioneel hele korte schoolmaand mei is alweer 
voorbij. Een maand waarin we preventief twee dagen 
voor de vakantie al gesloten waren vanwege een 
oplopend aantal coronagevallen. De afgelopen 
weken zijn gelukkig alle groepen weer gewoon naar 
school gegaan. Landelijk laten de coronacijfers ook 
op alle fronten een dalende trend zien gelukkig. 
Inmiddels heeft het kabinet een aantal 
versoepelingen doorgevoerd, die het ons bijvoorbeeld 
mogelijk maken om onder bepaalde 
(veiligheids)voorwaarden schoolreizen en het 
schoolkamp door te laten gaan. Verder in deze 
Nieuwsflits leest u daar meer over. 
 
Inmiddels zijn wij intern in de afrondende fase van de 
groepsindeling aanbeland. In de volgende Nieuwsflits 
van juni zal de groepsindeling bekend gemaakt 
worden.  
 
Achter de schermen wordt er al hard gewerkt voor het 
komend schooljaar. Zo zijn we bezig met de aanvraag 
van de door het kabinet toegezegde gelden van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). We willen 
die incidentele gelden zo duurzaam mogelijk in gaan 
zetten, zodat het echt een blijvende kwaliteitsimpuls 
voor onze school gaat betekenen. Een mooie kans! 
Ook hebben we ons op het vak Engels georiënteerd 
en we zullen volgend schooljaar zeer waarschijnlijk al 
gaan starten met Engels vanaf groep 5. 
 
Inmiddels zijn de groepen 8 ook gestart met de 
voorbereidingen van de musical. Die zal 
waarschijnlijk wel met instandhouding van de 
anderhalvemeterregel voor ouders opgevoerd 
moeten worden. Dat betekent dan ook automatisch 
twee shifts per klas. Daar worden de betreffende 
ouders uiteraard nog over geïnformeerd. 
 
Verder staat in juni weer de sportdag voor de groepen 
7-8 op de planning, evenals de rapportgesprekken 
(digitaal via TEAMS) van de groepen 1-2. De groepen 
7/8 hebben op donderdagochtend 3 juni ook het 
praktische verkeersexamen nog voor de boeg!  
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021  

NIEUWSFLITS 
 

Jaargang 21, nummer 13 
28 mei 2021 

 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  juni 
 
3 juni:  juf Marieke Hulst jarig 
  Praktisch verkeersexamen groepen 7  
  en 8 (ochtend) 
4 juni:  schoolreis groepen 3-4 
7 juni:  schoolkamp groepen 8 
  Schoolreis groepen 1-2 
11 juni:  rapport groepen 1-2 mee 
15 juni:  laatste werkdag juf Mascha voor  
  zwangerschapsverlof.  
16 juni:  juf Marieke van Dijk jarig 
17 juni:  rapportgesprekken groepen 1-2 
18 juni:  schoolreis groepen 7-8 
21 juni:  meester Jan jarig 
  Sportmiddag groepen 7-8 
22 juni:  rapportgesprekken groepen 1-2 
  Schoolreis groepen 5-6 
26 juni:  juf Wendy v/d Drift jarig 
29 juni:  juf Joyce jarig 
30 juni:  MR-vergadering 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staat het vakantierooster voor volgend 
schooljaar. De MR heeft inmiddels met dat rooster 
ingestemd. Het is het rooster van regio-midden en sluit 
aan bij het VO in zowel de regio Rotterdam als Den 
Haag.  
 

 
 

 



Start schooljaar:    maandag 30-08-2021 
 
Herfstvakantie:    

maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021  

Kerstvakantie:   

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022  

Voorjaarsvakantie:  

vrijdag 25-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022  

Pasen    

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022  

Meivakantie   

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022  

Hemelvaart   

donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022  

Pinksteren   

maandag 06-06-2022  

Zomervakantie: 

vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022  
 

Schoolreizen/excursies 

 

De excursies gaan door! 
 
De afgelopen tijd hebben wij ons gebogen over de 
verschillende regels, belemmeringen, maar vooral 
ook de mogelijkheden die er bestaan om de 
schoolreizen/excursies voor de leerlingen van onze 
leerlingen dit schooljaar op een verantwoorde wijze te 
organiseren. De landelijke regelgeving rond Corona 
staat het inmiddels gelukkig wel toe om ook 
daadwerkelijk naar attractieparken te gaan. De enige 
restrictie ligt nog in het feit dat op dit moment alleen 
de attracties in de buitenlucht open zijn. Uiteraard 
wordt daar rekening mee gehouden. Om ook de 
groepsbubbels binnen te kunnen garanderen, gaan 
wij als school extra bussen laten rijden zodat elke klas 
een eigen bus tot zijn beschikking heeft.. Anders 
zouden bij een eventuele besmetting ook gelijk 
meerdere groepen in quarantaine moeten en dat 
voorkomen we op deze manier. Die extra kosten 
worden niet aan u doorberekend, maar dat nemen wij 
voor onze rekening 

 
Ter info hieronder de data en de bestemming van 
alle groepen: 
Groep 1/2, Speeltuin Westerpark, 7 juni 
Groep 3/4, Blijdorp, 4 juni 
Groep 5/6, Archeon, 22 juni 
Groep 7/8, Duinrell, 18 juni 
 

Uiteraard ontvangen de betreffende groepen nog een 
separate brief voordat ze op schoolreis gaan. 
 

Schoolkamp groepen 8 

Ook zullen de groepen 8 op schoolkamp gaan. Na 
twee keer verzetten staat ook de corona-regelgeving 
een schoolkamp toe. Toch een mijlpaal om je 
basisschooltijd op deze manier te kunnen eindigen, na 
15 maanden restricties, onmogelijkheden en vervallen 
activiteiten. De groepen 8 zullen als één groepsbubbel 
gaan optrekken gedurende die week. We hebben wel 
een aantal veiligheidsmaatregelen en checks 
ingebouwd uiteraard. Ouders van groep 8 leerlingen 
zijn inmiddels ingelicht middels een brief eerder deze 
week. 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 
 
De MR heeft 27 mei weer een online vergadering 
gehad. Jan heeft namens de directie o.a. een 
toelichting gegeven op het Nationaal Onderwijs Plan. 
Met het plan komen er vanuit de overheid extra gelden 
naar de scholen die zij kunnen inzetten om extra 
investeringen te doen in duurzame verbeteringen voor 
de kwaliteit van het onderwijs.   
 
Ook waren er 2 vacatures voor komend schooljaar. 
Daar er geen reacties zijn gekomen op zowel de 
vacature als bij de oudergelding als 
personeelsgeleding en Kim van Vliet en Wendy van 
der Drift zich herkiesbaar hebben gesteld blijven zij 
weer voor een termijn van 3 jaar lid van de MR. De 
samenstelling van de MR blijft voor komend 
schooljaar dus ongewijzigd.  
 
De MR heeft ingestemd met de nieuwe 
gesprekkencyclus en het nieuwe rapport dat volgend 
schooljaar gebruikt zal gaan worden. Daarnaast heeft 
de MR ook ingestemd met het formatieplan voor 
komend schooljaar.  
 
Namens de MR is iemand aangesloten bij de 
klankbordgroep(burenoverleg) voor de bouwplannen 
Berkel Centrum West. Wij richten ons hier op de 
verkeersveiligheid en andere school gerelateerde 
zaken. Wanneer er dringende school gerelateerde 
zaken zijn rondom de bouw kunt u ons bereiken via de 
mail. 
 
 



Van de Ouderraad - oproep voorzitter ouderraad 

De huidige voorzitter van de ouderraad, Nienke 

Riemersma, stopt aan het einde van dit schooljaar met 

haar werkzaamheden voor de ouderraad. De ouderraad 

is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vind je het 

leuk om in het belang van de kinderen de OR-activiteiten 

te coördineren, en zestal keer per jaar de OR-

vergadering voor te zitten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Ben je nieuwsgierig wat de ouderraad allemaal doet kan 

je op de website van het Baken kijken naar 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/  

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar 

or@bshetbaken.nl  
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