
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
En dan loopt alles ineens even heel anders dan 
gepland en gehoopt… Waar we hoopten op een 
rustige manier de meivakantie in te rollen, liep door 
het oplopende aantal besmettingen alles ineens 
anders. Dat heeft u in de brief van woensdag 
natuurlijk allemaal kunnen lezen. Voor ons geen hele 
makkelijke beslissing om te nemen, maar we denken 
wel dat we het noodzakelijke gedaan hebben om 
verspreidingen zoveel mogelijk in de kiem te smoren. 
Al blijft dat natuurlijk altijd afhankelijk van hoe er in elk 
gezin wordt omgegaan met de geldende 
maatregelen.  Gelukkig kregen we eigenlijk alleen 
maar positieve reacties op ons preventief genomen 
besluit van u terug. Dat geeft toch altijd weer net even 
die extra steun en energie die je op zo’n moment 
nodig hebt. Dank daarvoor en dank ook voor 
wederom de flexibiliteit en het begrip!     
 
Op dit moment druppelen er nog wat uitslagen van 
coronatests van leerlingen en/of leerkrachten binnen. 
Als deze uitslagen gevolgen hebben voor een 
bepaalde doelgroep/jaargroep binnen school, dat 
informeer ik de betreffende doelgroep middels een 
bericht in Social Schools. Die gevolgen betreffen 
zonder uitzondering natuurlijk allemaal de 
thuisquarantaine en het laten testen op de 5e dag van 
die quarantaine. 
 
Uiteraard is en blijft het in deze situatie spannend om 
te zien wat voor effect alle versoepelingen en de 
vakantie gaan hebben op de besmettingsgraad. 
Corona blijft natuurlijk z’n stempel ook nog op ons 
onderwijs drukken. Zo blijft het nog ongewis of 
schoolreizen, schoolkamp en andere 
groepsdoorbroken activiteiten plaats kunnen gaan 
vinden. De uitjes staan nu allemaal gepland in juni, 
dus we houden hoop, maar of het door mag gaan is 
maar de vraag. 
 
Het snottebellenbeleid en de overige corona-regels 
zijn inmiddels goed ingedaald in de school. Wij zijn blij 
dat verreweg de meeste ouders hier zelf uitstekend 
hun verantwoordelijkheid in nemen. Voor ons is dat 
erg prettig, want het is als school niet altijd even 
makkelijk om de RIVM-regels die het regeringsbeleid 
vormen te moeten uitvoeren. Daarbij helpt het ook 
niet dat de GGD onder bemenst was/is en dat de snel 
klaargestoomde nieuwe GGD-medewerkers zeker 
niet allemaal even kundig zijn. Het blijkt in de praktijk 
moeilijk voor hen om bellers eenduidige informatie te 
verstrekken. Gelukkig is er voor basisscholen ook een  
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speciale onderwijs GGD-hulplijn die wij kunnen 
raadplegen bij twijfel. Daar zitten meestal de meer 
ervaren medewerkers klaar om ons van de juiste 
informatie te voorzien. 
 
Op dit moment zijn wij op school druk bezig met de 
organisatie voor komend schooljaar (formatie, 
jaarbestelling, activiteitenkalender en groepsindeling) 
en ook met een aantal onderwijskundige zaken. Zo 
zijn we o.a. achter de schermen al een behoorlijke tijd 
bezig om een verbeterde rapportage- en 
gesprekkencyclus inclusief aangepast rapport te 
bedenken. Dit om u (nog) beter te kunnen informeren 
over de vorderingen van uw kind. Dit is mede 
ingegeven door de goede ervaringen die we in 
coronatijd hebben opgedaan met de 
voortgangsgesprekken. Als dat plan vervolmaak is en 
de goedkeuring van de MR heeft gekregen hoort u 
hier meer over. 
 
Ook zijn we druk bezig om invulling te geven aan het 
Nationaal Onderwijs Programma (NPO). 
Waarschijnlijk heeft u daar in de media al van alles 
over gehoord en gelezen. Er gaan incidentele extra 
gelden naar de scholen toe komen die wij vooral willen 
benutten om de kwaliteit van ons onderwijs in de 
breedste zin duurzaam te verbeteren. Het tijdpad is 
erg strak: Plan klaar en goedgekeurd door de MR voor 
de zomervakantie. Ondanks het incidentele karakter 
van deze subsidie zien wij hier wel mooie kansen voor 
onze school voor een blijvende kwaliteitsimpuls. 
 
Wij kregen vorige week helaas ook het bericht te 
horen dat mevr. Saskia Schenning, de voorzitter van 
het College van Bestuur van de Laurentiusstichting,  
ons per 1 augustus gaat verlaten. Zij heeft een baan 
aangenomen als bestuurder van MBORijnland. Voor 
haar een mooie en uitdagende stap, voor ons echt een 
aderlating. Op dit moment wordt er op bovenschools 
niveau een wervingsprocedure ingezet om een 
adequate opvolg(st)er voor Saskia Schenning te 
vinden. 
 
Tot slot wil ik u allemaal een hele fijne meivakantie 
toewensen en hoop ik u allemaal weer in goede 
gezondheid op maandag 17 mei weer te mogen 
begroeten. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 
 

 



Quarantaine na vakantie – Van de rijksoverheid 

In de Meivakantie zullen zeker ook ouders van Het 
Baken op vakantie gaan. Op vakantie in Nederland, 
maar wellicht ook naar het buitenland. Na een 
vakantie in Nederland is geen thuisquarantaine nodig.  
Voor terugkeer uit het buitenland gelden wel speciale 
regels. Hieronder een samenvatting van regelgeving 
over thuisquarantaine na een buitenlandse vakantie: 
 
Elke buitenlandse reis verhoogt de kans op 
verspreiding van het coronavirus. Moet u toch naar 
het buitenland? Dan gaat u bij terugkomst direct in 
quarantaine. Voor een aantal reisdoelen en landen 
gelden uitzonderingen op de quarantaineregels. 

 
Wanneer hoeft u niet in thuisquarantaine na een 
vakantie: Als u uit een veilig land (met een laag 
COVID-19-risico) aankomt in Nederland.  

 
De  op dit moment als veilig bestempelde landen 
zijn: 

- Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, 
Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China 

- Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius 
 
Na een verblijf in een niet als veilig geacht land gaat 
u bij terugkeer in Nederland in thuisquarantaine. Een 
negatieve testuitslag van een test die vlak voor de 
terugkeer naar Nederland is afgenomen, is geen 
vervanging van de thuisquarantaine na aankomst in 
Nederland. Ook bij een negatieve testuitslag blijft u 
dus 10 dagen thuis als u terugkomt uit een land met 
een hoog COVID-19-risico. Op dag 5 van uw 
quarantaine kunt u zich bij de GGD laten testen 
(GEEN zelftest!). Als deze test negatief is, eindigt de 
quarantaineperiode. Als u er voor kiest om u niet te 
laten testen, duurt de thuisquarantaine altijd 10 
dagen. 

 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  mei 

 
29 en 30 april: school preventief gesloten 
 
3 mei t/m 14 mei: meivakantie 
6 mei:   Juf Eveline jarig 
   Juf Bele jarig 
9 mei:   Moederdag 
13 mei:   Hemelvaartsdag 
18 mei:   Vergadering ouderraad 
20 mei:   Fietskeuring gr. 7 & 8 
21 mei:   Juf Dorien jarig 
   Theoretisch 
    verkeersexamen gr. 7 & 8 
24 en 25 mei:  Vrij. Pinksteren 
26 mei:   Vrij. Studiedag Team 
27 mei:   MR-vergadering 
28 mei:   Nieuwsflits 

 

Resterende vakanties schooljaar 2020-2021 

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  
 
Studiedag team (leerlingen zijn vrij):  

 Woensdag 26 mei 2021  
 

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  
 



Van de Medezeggenschapsraad 

In de MR-vergadering van 6 april j.l. zijn verschillende 
onderwerpen ter sprake gekomen, zoals de 
ontwikkelingen rondom het huidige Coronabeleid, 
veiligheid met betrekking tot de naburige bouwplaats, 
het schoolontwikkelingsprofiel (SOP) en de stand van 
zaken rondom schooljaar 2021-2022.  
Gedurende het zwangerschapsverlof van juf Tamara zal 
juf Petra haar plaats in de MR vervangen. 
 

MR-verkiezingen 

Beste ouders, 
De termijn van één ouder binnen de MR loopt af. Deze 
ouder wil graag lid blijven van de MR, maar wij willen ook 
andere ouders de gelegenheid geven om zich aan te 
melden. Informatie over het lidmaatschap van de MR 
vindt u in bijgevoegde presentatie. (zie bijlage bij dit 
social schools bericht) Voor geïnteresseerden worden 
twee informatiemomenten georganiseerd. Als er hierna 
aanmeldingen zijn, komen er verkiezingen. 
 
Voor eventuele vragen, aanmelding of deelname aan 
een informatiemoment kunt u een mail sturen naar: 
mr@bshetbaken.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR van Het Baken 
 

Verkeerstip 

Van een ouder kregen wij de volgende verkeerstip die 
betrekking heeft op het parkeren aan de 
Oudelandselaan: Parkeer niet gelijk op de eerste 
parkeerplek die je ziet, want dan ontstaat er al snel 
een opstopping. Aan het einde van de parkeerstrook 
zijn namelijk vaak plaatsen vrij. Dit kan het tempo van 
de doorstroming ten goede komen.  
 

 
 
 

Verkeersexamens groepen 7 en 8 

 

 
 
Het zat ook de werkgroep verkeer in Berkel en 
Rodenrijs niet mee het afgelopen jaar. 
Onderbemensing, (even) geen verkeerscoördinator in 
Lansingerland beschikbaar en dan door Corona vorig 
jaar ook geen verkeersexamen. Hierdoor konden 
onze huidige groepen 8 toen geen examen doen. 
 
Inmiddels is er voor Berkel en Rodenrijs een nieuwe 
coördinator beschikbaar. Een OR-lid van De Gouden 
Griffel. Vandaag hebben wij dan ook de data 

ontvangen voor het verkeersexamen voor de groepen 
7 en (onder voorbehoud) de groepen 8. Dat is 
natuurlijk allemaal best kort dag met de meivakantie 
ertussen.  
 

Donderdag 20 mei:  
Fietscontrole  – 11.30 uur – 12.00 uur 
Vrijdag 21 mei:  
theoretisch verkeersexamen 
Donderdag 3 juni: 
Praktijkexamen 

 
Voor de groepen 7 gelden sowieso al deze data. Voor 
de groepen 8 wil ik nog even een slag om de arm 
houden voor wat betreft de fietskeuring en het 
praktijkexamen. Dat moeten we nog navragen, want 
de informatie hierover is pas net binnen en een 
fietskeuringstijd van 30 minuten voor in totaal 6 
klassen oogt best kort. Maar wellicht past het allemaal 
wel en maken wij ons zorgen om niets. 
 
Ga er in elk geval vanuit dat de fietscontrole en het 
praktijkexamen ook gelden voor de groepen 8. Dan 
weet u dus ook gelijk dat uw kind over een fiets moet 
beschikken die aan de wettelijke eisen voldoet. 
Zonder goedgekeurde fiets kan er namelijk niet 
deelgenomen worden aan het praktijkexamen. Die 
goedgekeurde fiets heeft natuurlijk geen invloed op 
deelname aan het theorie examen. 
 
Ook vraagt de organisatie voor het praktijkexamen op 
3 juni van elke school twee vrijwilligers om te posten 
tijdens het praktijkexamen op 3 juni. Denkt u daar vast 
over na. De formele vraag daarvoor volgt ook na de 
vakantie, maar dan ‘ligt het al vast in de week’ bij u. 
 
De betreffende groepen krijgen z.s.m. na de vakantie 
meer informatie via hun leerkracht. 
 

Koningsspelen 

 

 
 
Op vrijdagmiddag 23 april hebben alle kinderen zich 
vermaakt met de Koningsspelen 2021. Weliswaar 
wederom anders dan anders vanwege covid, maar 
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daarom niet minder leuk! Bewegen kun je ook in je 
‘klassen-bubble’. De kleuren rood, wit, blauw en 
oranje waren prominent aanwezig op school. In de 
kleding en zeker ook in de make-up! 
 

 
 

 
 

Juffendag leerkrachten onderbouw 

 

 
 
 

De leerkrachten van de groepen ½ waren op 
woensdag 14 april gezamenlijk jarig en dat hebben zij 
gevierd op school!! De speelzaal was omgetoverd tot 
luchtkussenparadijs met twee grote luchtkussens en 
groepsgebonden waren allerlei leuke activiteiten te 
doen.  
 
En de juffen werden weer heel erg verwend door de 
kinderen! Bedankt daarvoor!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvulling speelplaats bovenbouw 

De nieuwste aanwinst op de speelplaats van de 
bovenbouw is geplaatst: een ‘boulder muurtje’ waar 
kinderen horizontaal kunnen klimmen. Hiermee is de 
aanpassing van de speelplaats, die tot stand kwam als 
coproductie tussen de 3 scholen en de gemeente,  
compleet.  
 

 
 
 


