
  
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Met het loslaten van de coronamaatregelen zijn we 
ook weer gestart met het vormgeven van diverse 
feesten en activiteiten. Gisteren vond de Grote 
Rekendag plaats. De gehele dag stond in het teken 
van bouwen en rekenen. Ook zitten we midden in de 
Baken talentenjacht. Daar hebben we inmiddels al 
een enorme berg aan talent mogen aanschouwen. 
Waanzinnig leuk! Niet alleen hebben we optredens 
van hele hoge kwaliteit gezien, maar wat een lef ook 
om op zo’n podium te musiceren, zingen, goochelen, 
dansen of acteren. De kinderen hebben de afgelopen 
dagen gestemd op een selectie die de jury bestaande 
uit leerkrachten, ouders en kinderen al heeft 
geselecteerd. Morgen is de grote uitslag met 
prijsuitreiking. Spannend! 
En dan staan er binnenkort weer twee leuke 
activiteiten op de kalender: de schoolreis naar 
Drievliet op 11 april en de Paasviering op 13 april. 
Voor de groepen 8 staat ook nog de centrale 
eindtoets (IEP-toets) op de planning in de week van 
20 april. Mad Science is voor bijna 100 leerlingen 
deze week ook weer gestart met de naschoolse 
technieklessen en de Koningsspelen vinden plaats op 
22 april, vlak voor de start van de Meivakantie. Een 
drukke maar leuke periode in het jaar dus! 
 
Het zal u ook niet ontgaan zijn dat we de afgelopen 
periode te maken hebben gehad met niet alleen veel 
zieke leerlingen, maar ook met veel zieke 
leerkrachten. Met zo nu en dan nog een coronageval, 
maar vooral veel uitval vanwege buikgriep. Voor ons 
(en waarschijnlijk ook voor u) een hele toer om alles 
draaiende te houden. Dat is de afgelopen maand 
helaas ook niet in alle gevallen gelukt, omdat we 
simpelweg de grote hoeveelheid zieke collega’s niet 
meer op konden vangen. Daardoor zijn enkele 
groepen een dag of dagdeel thuis moeten blijven. We 
vinden dat geen ideale situatie, maar helaas is soms 
ook bij ons de personele rek er helemaal uit. Wij zijn 
u in elk geval zeer erkentelijk voor alle begrip en 
medewerking!! 
 
Op dit moment zijn we intern ook druk bezig met de 
formatie voor volgend schooljaar. Geen gemakkelijke 
opgave met een relatief licht dalend leerlingaantal (en 
du minder inkomsten), een aantal langdurig zieke 
collega’s en het feit dat de huidige arbeidsmarkt ook 
in het onderwijs echt dramatisch is. Reguliere 
vacatures vervangen is al een crime, laat staan 
vervangingen.  Kortom: een leuke puzzel voor ons de 
komende maanden  ! 
 
Jan Noorlander,  Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  april 
 
1 april:   Uitslag talentenjacht 
11 april:  Schoolreis Drievliet 
12 april:  Juf Stefanie en Juf Karen jarig 
13 april:  Paasviering 
14 april:  Studiedag team. Alle leerlingen zijn    
                           vrij! 
15 t/m 18 april:  Vrij. Paasweekend 
18 april:  Juf Lisanne jarig 
20 + 21 april:  IEP-toets groepen 8 
21 april:  Meester Erik jarig 
22 april:  Koningsspelen 
24 april:  Meester Henk en Juf Marian jarig 
 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

 
 

Studiedag Team 

Op donderdag 14 april (de donderdag voor het 
Paasweekend) zijn alle leerlingen al vrij. De 
leerkrachten hebben dan een studiedag. 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
 

 
 

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  
 
Resterende studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 



 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

Start schooljaar: maandag 22-8-2022 

 

Herfstvakantie:    

maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022  

Kerstvakantie:   

vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023  

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  

 

Er komt ook nog een drietal studiedagen bij, maar daar 

zijn de data nu nog niet van bekend. 

 

Schoolreis/Excursie 

Het is bijna zover! Op maandag 11 april gaan we met de 

gehele school naar Drievliet!  

 

 
 

In een eerder verstuurde brief heeft u de belangrijke 

informatie voor deze dag al van ons ontvangen. 

 

Tijden: 

08.15 uur/08.30 uur: Verzamelen in de klas. 

09.15 uur: Vertrek vanaf de parkeerplaats van HBR, Het 

Hoge Land. 

15.15uur /15.30 uur: Vertrek vanuit Drievlet. 

16.00 uur/16.15 uur: Aankomst op de parkeerplaats van 

HBR, Het Hoge Land. 

 

De kinderen mogen vanuit de bus met de ouders mee. 

Kinderen die gebruik maken van de BSO gaan met de 

leerkrachten mee terug naar school. Deze kinderen 

graag doorgeven aan de eigen leerkracht. 

 

N.B.: De kinderen die gebruik maken van BLOS-

kinderopvang, worden door BLOS bij de parkeerplaats 

opgehaald. Dit omdat hun locatie grenst aan diezelfde 

parkeerplaats. Dat wordt door ons geregeld. 

 

Begeleiding: 

De kinderen van groep 1 t/m groep 6 lopen in kleine 

groepjes met een begeleider door het park. De kinderen 

uit de groepen 7 en 8 mogen zelf in groepjes rondlopen, 

maar er loopt voldoende begeleiding rond om toezicht te 

houden. Indien u meegaat als begeleider ontvangt u alle 

benodigde informatie hiervoor via de leerkracht van uw 

kind. 

 

Eten en Drinken: 

Vanwege ons 20-jarig Lustrum wordt de lunch dit jaar 

verzorgd. Iedereen krijgt deze dag een patatje met 

mayonaise van de ouderraad als lunch! Een extra 

presentje vanwege het lustrum!! Heel erg leuk! 

Mocht u kind, om wat voor reden dan ook, geen patatje 

kunnen en/of mogen eten dan moet uw kind een eigen 

lunch meenemen. Er is ter plekke helaas geen alternatief 

dat wij kunnen aanbieden. Het is fijn als u dit van tevoren 

door kunt geven bij de eigen leerkracht, zodat wij hiervan 

op de hoogte zijn.  

 

Verder nemen de kinderen een 10 uurtje en voldoende 

drinken mee voor deze dag. Snoep mag, maar graag 

wel in beperkte mate. 

Geld en een telefoon zijn deze dag niet nodig en mogen 

NIET meegenomen worden. 

 

We hopen op mooi weer en een supergezellige dag!!!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het gehele team en de Excursiecommissie 

 

De Grote Rekendag 

Afgelopen woensdag is de Grote Rekendag gehouden. 

De hele dag stond in alle in het teken van bouwen en 

rekenen. Ontzettend leuk was ook te zien dat er in de 

kleutergroepen weer flink was hulpouders actief waren. 

Heel erg bedankt voor alle hulp!  

 

Hieronder een kleine impressie van deze dag: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Koningsspelen 

 

 
 

De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 22 

april. In de ochtend draaien wij een normaal rooster, 

maar in de middag staat er een programma speciaal 

voor de Koningsspelen op de planning. In de middag 

mogen de kinderen bij de lokalen in hun cluster op 

bezoek om daar spelletjes te spelen. Tijdens de 

Koningsspelen mag iedereen verkleed in rood, wit, 

blauw en/of oranje. We sluiten om 14.45 uur collectief af 

met de Koningsdans. 

 

Pasen 

Het is weer bijna Pasen en dat vieren wij dit jaar op 

woensdag 13 april. In een eerder verstuurde brief heeft 

u alles al kunnen lezen over de verschillende activiteiten. 

 

 
 

Voor de volledigheid zetten we alles nog even op een 

rijtje. 

 

Palmpaasstokken maken 

We hebben er weer voor gekozen palmpaasstokken te 

maken. Een palmpaasstok heeft de vorm van een kruis 

en is versierd met linten en lekkernijen. Bovenop wordt 

een haantje gestoken. Dit jaar worden deze 

palmpaasstokken uitgedeeld aan mensen die door 

ziekte, leeftijd of andere omstandigheid een attentie goed 

kunnen gebruiken. U kunt bij de leerkracht van uw kind 

aangeven of u iemand in uw naaste omgeving kent die 

dit kan gebruiken. De groep bepaalt aan wie ze de 

paasstok geven.    

Om de stokken te voorzien van versieringen en 

lekkernijen is het de bedoeling dat de leerlingen iets 

kleins meenemen om aan de stok te hangen. U kunt 

hierbij denken aan; bloembollen, theezakjes, 

geurkaarsjes, zeepje, stukje fruit, paasversiering, 

monstertjes van de drogisterij, pakje zakdoekjes, 

paaseitjes en dergelijke. Wilt u er zorg voor dragen dat 

uw kind dit uiterlijk woensdag 6 april meeneemt? 

 

Op vrijdag 8 april worden de stokken meegegeven. De 

stokken willen wij na afloop graag weer van u terug! 

Graag in de week van 11 t/m 13 april. (Alle versiering 

mag eraf, graag het geplastificeerde kaartje eraan laten 

zitten) 

 

Paasontbijt 

Op woensdag 13 april beginnen we de schooldag met 

een lekker paasontbijt.  

Dit jaar verzorgen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 

weer gezellig ouderwets, een ontbijt voor elkaar. Het 

ontbijtje wordt van tevoren thuis gemaakt.  De kinderen 

van de groepen 6 t/m 8 worden uitgenodigd om iets voor 

een ontbijtbuffet te maken. Ook hun bijdrage wordt thuis 

gemaakt. De ouderraad zorgt voor alle kinderen drinken 

bij het ontbijt en een chocolade-eitje. 

 



U als ouder bent, ondanks het feit dat het geen reguliere 

inloopochtend is, deze ochtend van harte welkom om 

tussen 8.15 uur – 8.30 uur even met uw kind mee de 

school in te lopen. 

 

Groepen 1 t/m 5  

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vullen van 

tevoren samen met de kinderen de keuzelijst in voor het 

paasontbijt.  Vrijdag 8 april krijgen de kinderen het 

formulier en een bordje mee naar huis van het kind 

waarvoor uw kind het ontbijt verzorgt, zodat u samen 

met uw zoon/dochter het ontbijt kunt maken. Op dit 

bordje wordt het paasontbijt gemaakt. Dit doen we om 

grote verschillen te voorkomen.  Voor de kleutergroepen 

zou het fijn zijn als u, samen met uw kind, dit ontbijtje in 

de klas wilt brengen.  

 

Groepen 6 t/m 8 

De kinderen van deze groepen bespreken vooraf in de 

klas met elkaar het ontbijtbuffet. Er wordt een lijst 

gemaakt met daarop de gerechtjes en wie wat maakt. 

De kinderen nemen hun gerechtje woensdag 13 april 

mee naar school. 

Viering  

Er is dit jaar ook jammer genoeg nog geen viering in de 

kerk. De leerlingen zullen in de klas onze digitale 

Paasviering volgen.  

Dit jaar gaan we gezellig met elkaar bloempotjes 

versieren en vullen met bloemenzaadjes. De potjes gaan 

woensdag 13 april meteen mee naar huis.  

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het 

ontbijt of de viering, dan kunt u altijd even contact 

opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Vrolijk Pasen! 

 

Vriendelijke groeten,  

De paascommissie van Het Baken. 

 

 

 

Aanvangstijden Peuterspeelzaal 

De peuterspeelzaal maakt net als wij ook gebruik van de 

middelste deur als ingang. Zij hebben hun inloopkwartier 

van 8.00 uur – 8.15 uur en wij natuurlijk van 8.15 uur – 

8.30 uur. Die middelste deur staat dus vanaf 8.00 u al 

open. Wij willen u echter vriendelijk verzoeken om op 

inloopdagen even te wachten tot 8.15 uur alvorens de 

school te betreden. 

 

 
 

Uit de lokale media : 

 

Wethouder en leerlingen openen 
nieuwe brug in Berkel Centrum 
West  
 
Berkel en Rodenrijs - Wethouder Kathy Arends heeft 
samen met de leerlingen van Het Baken, De Klipper en 
Prins Johan Frisoschool officieel de nieuwe brug tussen 
de Gemeentewerf en de Röntgenstraat geopend. Op 
maandag 14 maart knipte zij met drie scholieren (één 
namens elke school) het lint van de fiets- en 
voetgangersbrug door. Daarna fietsten zij gezamenlijk 
over de nieuwe brug die in het centrum van Berkel en 
Rodenrijs ligt. 

 
Feestelijk moment 
Veel leerlingen van de basisscholen gaan dagelijks gebruik 
maken van de nieuwe overspanning. Dat geldt ook voor 
Anna Houtman (groep 7a, Het Baken), Tyler Gouweleeuw 
(groep 8, De Klipper) en Tara Chauti (groep 5b, Prins Johan 
Frisoschool). Ook voor hen was de opening een feestelijk 
moment. Na de eerste fietstocht over de gloednieuwe brug 
genoten de leerlingen samen met hun ouders, klasgenoten 
en wethouder Arends van een lekker stukje taart. 

 
Veilige verbinding 
Door de komst van deze brug lopen en fietsen kinderen 
veiliger naar school en zijn ook andere voorzieningen in de 
dorpskern voor iedereen beter bereikbaar. Wethouder 
Arends is zeer tevreden met het eindresultaat. “Met deze 
nieuwe brug verbeteren we de verbinding tussen het 
centrum en de rest van de wijk. Dit is bovendien een 
belangrijke  verbetering van de schoolroute voor veel 
leerlingen. We moedigen iedereen aan om lekker te 
fietsen. Daar hoort ook een veilige verbinding als deze 
bij.” De brug tussen de Gemeentewerf en de 
Röntgenstraat is zes meter breed en 70 meter lang. 
 

 
 
 
Overleg met scholen 
Directeur Jan Noorlander van basisschool Het Baken is blij 
met het proces: “De gemeente is vroegtijdig het gesprek 
aangegaan met een vertegenwoordiging van de 
aangrenzende scholen, zowel de directie als leden van de 
medezeggenschapsraad. Een aandachtspunt was de 
veiligheid en bereikbaarheid van de scholen tijdens én na 
de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Tijdens deze 



gesprekken hebben we aangegeven dat een veilige 
doorsteek vanaf de Gemeentewerf onder andere 
belangrijk is voor de leerlingen die komen uit de 
Vogelbuurt en de Weidebloembuurt. Goed overleg heeft 
ervoor gezorgd dat deze brug nu aangelegd is.”   
 
Over Berkel Centrum West 
De opening van de brug is een mooie stap in de 
ontwikkeling van Berkel Centrum West. Berkel Centrum 
West bestaat straks uit 170 woningen en 5.630 m2 aan 
winkelruimte. Daarbij komen 360 extra parkeerplaatsen, 
waarvan er 196 bestemd zijn voor openbaar gebruik. Ook 
komt er een cultuurhuis (Casa Cadanza) met theater, 
twee bioscoopzalen en een jeugdbibliotheek. Een mooie 
doorontwikkeling voor het centrum van Berkel en 
Rodenrijs. Berkel Centrum West wordt naar verwachting 
in 2024 opgeleverd. 

 

 
 
Hierboven de situatieschets van de aansluiting van de brug op de  

Gemeentewerf als alles klaar is. 

 

 

Acties voor Oekraïne 

 

Groep 7C in actie voor Oekraïne. 

Nadat de nare berichten over Oekraïne steeds meer 

binnenkwamen, leefde bij groep 7C de wens om iets 

voor de slachtoffers te kunnen betekenen. 

 

In de week die volgde hebben de kinderen allerlei 

spullen in en om hun huis verzameld die goed van pas 

komen bij de mensen die het land hebben moeten 

ontvluchten. Vanuit Lansingerland is al drie keer een 

vrachtwagen gevuld met goederen richting de Pools-

Oekraïense grens gereden. De vierde vrachtwagen is 

onder andere gevuld door de spullen die 7C heeft 

verzameld. Naast spullen doneren is er ook nog geld 

verzameld door het inleveren van flessen om een 

bijdrage te kunnen leveren aan de brandstofkosten van 

deze vrachtwagens. 

 

We zijn heel trots op het resultaat van alle inzet! 

 
 
Ook groep 6C is druk bezig geweest met dezelfde actie 
en werd zelfs genoemd in De Heraut (zie onderstaand 
artikel van 1/6/2022) 

Inzamelingsactie voor 
vluchtelingen Oekraïne 
overweldigend succes 

 
Bleiswijk – De woonkamer van Marta heeft alles weg van 

een opslagplaats. Letterlijk tot aan het plafond staan er 

plastic zakken en dozen opgestapeld. Slechts de l-vormige 

bank biedt haar en haar gezin nog een beetje levensruimte. 

Op de parkeerplaats achter haar woning neemt het aantal 

zakken en dozen gestaag toe. Marta kijkt er met een 

humanitaire glimlach naar. Samen met Sylvia en 

initiatiefneemster Danka zamelt Marta spullen in voor de 

vluchtelingen uit Oekraïne. Danka plaatste vorige week op 

de Facebookpagina Heel Lansingerland Helpt een oproep. 

De reacties daarop waren – en zijn dat nog steeds – 

overweldigend. Zo zelfs, dat de beschikbare opslagruimtes 

in onder meer Rotterdam vol zitten en naar alternatieven 

wordt gezocht. Om dit probleem zo snel mogelijk op te 

lossen hebben de drie Poolse vriendinnen de gemeente 

Lansingerland gevraagd om hierin mee te denken. 

Vrachtwagens 

De verzamelde spullen worden met vrachtwagens naar de 

grens tussen Polen en Oekraïne gebracht. Daar worden 

onder meer dekens, matrassen, speelgoed, tandenborstels, 

luiers, medicijnen en voedsel uitgedeeld aan de 



vluchtelingen ter plekke. Het voordeel is dat de mannen van 

Marta (CNA Transport Bleiswijk) en Sylvia (R.J.G. 

Transport Zoetermeer) een eigen transportbedrijf hebben. 

Hun chauffeurs, en die van KaDer Transport (Rotterdam), 

hebben er inmiddels – op hun vrije dag – al een aantal 

ritten op zitten. Er volgen er meer. Een deel van de diesel 

is voor rekening van het bedrijf. De rest wordt betaald uit 

giften. 

Danka, die inmiddels tien jaar in Berkel en Rodenrijs 

woont: “Wij vonden dat wij de mensen in Oekraïne 

moesten helpen. Vandaar onze oproep. Dat de reacties zo 

overweldigend zijn, hadden wij niet verwacht. Wanneer ik 

niet thuis ben, neemt mijn buurvrouw de aangeboden 

goederen in ontvangst. Fantastisch, toch? Gewone mensen 

die spullen inleveren of een lief berichtje sturen. Ik 

beantwoord die allemaal. Dat ik daar tot in de nacht mee 

bezig ben, deert mij niet. Het gaat niet om mij. Maar om de 

vluchtelingen.” 

Dekentjes 

Behalve inwoners van de drie dorpskernen, deden ook 

middenstanders en scholen aan de actie mee. Zo stuurde A 

tot Z Feestwinkel uit Berkel en Rodenrijs onder meer 31 

gebreide dekentjes. 

Danka: “Mijn zoon zit in groep 6C van Het Baken in 

Berkel. De ouders van zijn klasgenoten hebben ons enorm 

geholpen. En meester Tom en juf Angela mogen wij ook 

zeker niet vergeten. Sylvia, Marta en ik willen hen, de 

ouders van de leerlingen van groep 6C, maar uiteraard ook 

alle inwoners van Lansingerland die de actie tot een groot 

succes hebben gemaakt, hartelijk bedanken voor alles wat 

zij voor de vluchtelingen hebben gedaan. En nog steeds 

doen.” 

 

 
 
 
 


