
   
 
 
 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De eerste schoolweken van 2023 zijn inmiddels weer 
achter de rug. Op dit moment zijn we o.a. druk bezig 
met de afname van Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 
7 en hebben de groep 8 leerlingen hun VO-
uitstroomadvies gekregen.  
 
De voorbereidingen voor de circusactiviteiten, die we 
van de ouderraad als jubileumcadeau aangeboden 
hebben gekregen,  die op maandag 30 januari en 
vrijdag 3 februari plaats gaan vinden, zijn in volle 
gang. U heeft van juf Karin daar via Social Schools al 
bericht over gekregen. We zijn heel benieuwd naar 
het eindresultaat van deze dagen! 
 

 
 
De eerste ‘reguliere grote viering’ die in februari op de 
rol staat is Carnaval. Op vrijdag 17 februari staat de 
gehele ochtend in het teken van dit feest. Houdt u er 
die dag rekening mee dat we die dag allemaal om 
12.00 uur al vrij zijn? (Verderop in de Nieuwsflits staat 
meer info over Carnaval.) 
 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld voor de 
technieklessen van Mad Science (groepen 3 t/m 8) 
starten de naschoolse lessen op dinsdag 7 februari 
om 15.15 uur. Alle correspondentie en contact over 
deze activiteit loopt rechtstreeks via Mad Science. Wij 
stellen alleen de ruimtes ter beschikking en spelen 
verder geen inhoudelijke rol in deze technieklessen.  
 
En na al deze activiteiten staat de Voorjaarsvakantie 
al weer voor de deur. Omdat wij als team een 
studiedag hebben op donderdag 23 februari, start de 
Voorjaarsvakantie voor alle leerlingen dus 
automatisch ook al op donderdag 23 februari. We 
starten na de Voorjaarsvakantie op maandag 6 maart 
weer met school. Houdt u hier rekening mee met het 
doorgegeven aan een eventuele BSO? 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 

NIEUWSFLITS 
Jaargang 23, nummer 6 
27 januari 2023 
 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: februari 
 
30 januari CIRCUS 
3 februari CIRCUS 
6 februari juf Wendy Vollebregt jarig 
7 februari 1e naschoolse les Mad Science 
10 februari Juf Marloes jarig 
                           Maandsluiting 4 
14 februari 2e naschoolse les Mad Science 
15 februari 20.00 uur – GMR-vergadering 
17 februari Carnaval – 12.00 uur vrij 
19 februari Juf Julia jarig 
21 februari 3e naschoolse les Mad Science 
                           19.00 uur – MR-vergadering 
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 
6 maart  Eerste schooldag na de       
                           Voorjaarsvakantie 
 

 

 

Personalia 

• Vanaf 6 februari zal juf Nicole de Moes als 

onderwijsassistente tot aan de zomervakantie in 

de onderbouw werkzaam zijn op Het Baken. 

Nicole heeft het afgelopen jaar haar stage al 

gelopen op onze school en is net afgestudeerd. 

Zij is derhalve al helemaal ingeburgerd in de 

onderbouw. Haar werkzaamheden zullen 

bestaan uit het bieden van extra hulp in alle 

kleutergroepen en indien noodzakelijk zal Nicole 

bij ziekte van collega’s ook vervangingen in de 

onderbouw gaan verrichten. Nicole zal op 

maandag t/m woensdag in de onderbouw te 

vinden zijn.  

• Juf Vanessa van der Loo 

(onderwijsassistente) en juf Danielle 

Westerveld (groep 1/2E) zijn allebei 

herstellende van een behoorlijke medische 

ingreep. Beide operaties zijn geslaagd. Het is op 

dit moment nog moeilijk in te schatten wanneer 

zij weer kunnen gaan starten met hun 

revalidatie.  

 

 

 

 



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.  

 

Er is, ook met instemming van de MR, nog één extra 

vakantiedag bijgekomen: vrijdag 13 oktober 2023. 

Dat is de laatste vrijdag voor de geplande 

Herfstvakantie. Dat geeft de aannemers die de school 

gaan verduurzamen net iets meer ruimte voor grote 

werkzaamheden rond de Herfstvakantie, zonder dat de 

kinderen daar last van hebben. 

 

 

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 

10 februari 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

7B-4C-A-8A 
8B-5B-C 

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. 

 

Van de medezeggenschapsraad 

 

 



In iedere nieuwsflits willen we als MR iets vertellen 
over zaken waar wij ons mee hebben bezig gehouden 
in de afgelopen periode. Dit keer lichten we graag het 
wie-wat-waar van de MR toe.   
 
Het wie-wat-waar van de MR op school:  
 
Wat doet de MR?  
Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) 
instellen. In de MR kunnen ouders en docenten 
meepraten, meedenken en adviseren over 
schoolbeleid. De medezeggenschapsraad wil de 
school actief ondersteunen bij het realiseren van een 
plezierige, veilige leer- en werkomgeving en 
kwalitatief goed onderwijs.  
 
Waar houdt de MR zich mee bezig?  
Als MR denken we mee over het creëren van een 
veilige omgeving in en rondom de school zoals 
bijvoorbeeld verkeersveiligheid rondom de school 
maar ook op het gebied van pesten.  Over sommige 
onderwerpen beslist de MR zelfs mee zoals 
onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage. Over 
de rechten van een MR zijn landelijk afspraken 
gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten 
van de medezeggenschapsraad staan in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS).  
 
Wil je weten wat de MR vorig jaar allemaal heeft 
gedaan?  
Dit kun je lezen in ons jaarverslag op de website van 
school.  
 
Wie zitten er in de MR en hoe kun je ons bereiken?  
In de MR zitten evenveel ouders als leerkrachten. Op 
onze school zitten er 5 ouders en 5 leerkrachten in de 
MR.  De MR leden kun je vinden op de website onder 
het kopje ‘medezeggenschapsraad’. Spreek ons 
gerust aan  als je onderwerpen hebt waarvan je denkt 
dat de MR deze kan meenemen naar een 
vergadering.  
 
Er hangt een brievenbus in de centrale hal. Daar kunt 
u post voor ons in kwijt. We hebben ook een eigen 
mailadres: mr@bshetbaken.nl  
 
Hoe werkt de MR?  
De MR vergadert 7 keer per jaar. Onder het kopje 
'medezeggenschapsraad' op de website vindt u de 
vergaderdata. Aan het begin van iedere vergadering 
sluiten Jan en Karin aan om zaken toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. Als MR zijn we daardoor 
goed geïnformeerd over de organisatorische zaken 
die spelen op de school.  
 
 
Groetjes 
Marjolein de Leeuw 
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vrijdag 17 februari vieren we Carnaval op Het 
Baken, op die dag zijn de kinderen om 12:00 uur 
uit.  
 
Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar 
school komen. De dag begint in de klas en daarna 
zullen er drie rondes zijn waar de groepen worden 
verwelkomd in de speelzaal door de Prinses en haar 
Raad van Elf. Na deze opening zullen alle leerlingen 
een feestcircuit volgen met verschillende activiteiten 
door de hele school. 
 

 
 
We kunnen uw hulp goed gebruiken bij het versieren 
van de school. Dit zal plaatsvinden op woensdag 8 
februari. U kunt zich hiervoor inschrijven via Social 
Schools. 
 
Nog enkele aandachtspunten:  

• De kinderen mogen zelf carnavalsartikelen 
(serpentines, toeters, bellen enz.) 
meenemen. Confetti en spuitserpentine zijn 
niet toegestaan op school. 

• De ervaring leert dat accessoires kwijt kunnen 
raken, houd hier rekening mee.  

• De kinderen hoeven zelf GEEN 10-uurtje 
meenemen, dit wordt verzorgd door de 
ouderraad. 

 
We hopen op een gezellig feest! 
 
Alaaf! De Carnavalscommissie 
 

Mad Science 

Binnenkort is het weer zover. Op dinsdag 7 februari 
starten om 15.15 uur voor de kinderen die zich hebben 
aangemeld de naschoolse technieklessen van ‘Mad 
Science’.  
 
 
 
 
 
 



Wij zorgen er voor dat de kinderen gelijk vanuit de 
eigen klas naar het juiste lokaal gaan. Als de lessen 
zijn afgelopen kunt u uw kind op de speelplaats 
ophalen, mocht uw kind niet zelfstandig naar huis 
gaan. De lessen duren ongeveer een uur. De 
kinderen zullen dus tussen 16.15 u. – 16.30 u. klaar 
zijn.  
 
De kinderen die zijn aangemeld krijgen rechtstreeks 
bericht van Mad Science. Zij zijn inhoudelijk ook uw 
gesprekspartner. 
 
Stelt u indien van toepassing de BSO ook op de 
hoogte van deze lessen? Dan kunnen zij er rekening 
mee houden met het ophalen van uw kind(eren). 
 
 

Van de vakcoördinatoren - ICT 

Laptops 

Vanaf de start van het schooljaar beschikken de 

groepen 5 t/m 8, naast de al aanwezige laptops,  per 

klas over 15 nieuwe laptops. We hebben ervoor 

gekozen deze laptops in een laptopkast in elke klas 

te plaatsen, zodat de leerlingen ze makkelijk(er) 

kunnen pakken. Dit betekent dat iedere leerling een 

laptop deelt met een andere leerling of zelf over een 

laptop beschikt, hierdoor dragen ze samen de 

verantwoordelijkheid. Binnenkort zullen de groepen 4 

ook over hun eigen laptops beschikken.  

 

Educatieve software 

De laptops worden regelmatig in de klassen ingezet 

met ondersteunende software die bij de methodes 

hoort. Zo kunnen de kinderen extra oefenen met 

rekenen, lezen en spelling. Ook worden de laptops 

veel ingezet tijdens de nieuwe methode Blink. 

(Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) De 

kinderen leren informatie opzoeken en verwerken. De 

toetsen van Blink en de topografie-toetsen worden 

digitaal gemaakt. Thuis kan uw kind oefenen met 

Topomaster via Basispoort.  

 

 
 

 

Office 365 

Binnen de Laurentiusstichting werken we met 

Office365. Dit betekent dat iedere leerling zijn eigen 

account heeft. Dit is superhandig als uw kind een 

PowerPoint presentatie moet maken. Deze kan 

namelijk worden opgeslagen en gedeeld via de cloud. 

Ook leren de kinderen werken met Word bij onder 

meer de opdrachten van de taalmethode Staal.   

 

Thuis oefenen? 

Veel groepen hebben ondertussen ook de websites 

www.taaloefenen.nl  www.spellingoefenen.nl  en 

www.redactiesommen.nl  ontdekt. Hier kan je heel 

goed oefenen met de woorden van woordenschat, 

(werkwoord)spelling en verhaaltjessommen. Ook 

thuis kunt u hier gewoon gratis gebruik van maken. 

  

Als vakcoördinatoren ICT gaat onze aandacht uit naar 

welke digitale vaardigheden we de leerlingen op het 

Baken nu al aanleren en waar nog behoefte aan is. Nu 

we de beschikking hebben over genoeg digitale 

middelen kunnen we hier gerichter mee aan de slag 

gaan. 

 

Dode hoek-lessen groepen 7 

In het kader van het verkeersexamen dat in groep 7 

gaat plaatsvinden, kregen de leerlingen op donderdag 

26 januari een ‘dode hoek-les’. Deze les bestond uit 

een theoriegedeelte en daarna bezochten de 

leerlingen een echte vrachtwagen van wel 18 meter 

lang. Hier mochten ze plaatsnemen in de cabine en 

ervaren wat een vrachtwagenchauffeur allemaal wel 

en niet ziek rond een vrachtwagen. Het was een 

leerzame dag!! 

 

 
 

 

http://www.taaloefenen.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/


 
 

 

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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