
  
 
 
 

 
Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De vakantie zit er weer op! Traditiegetrouw ontvangt 
u nog voor de start van het nieuwe schooljaar een 
nieuwsflits met daarin nogmaals alle roosters etc. 
voor komend schooljaar, die ook in de laatste 
Nieuwsflits van vorig schooljaar stonden. 
Inmiddels is gelukkig ook de gemeentelijke 
vergunning voor onze braderie op 7 september 
afgegeven!! Heel fijn, want dan zitten daar gelukkig 
geen belemmeringen meer en kan alles gewoon 
doorgaan. 
 
In de laatste Nieuwsflits van vorig jaar waren we blij 
en trots dat we een groepsindeling konden melden, 
zonder hiaten in de personele bezetting. Helaas voor 
ons zijn er in de vakantie toch nog een aantal  zaken 
voorgevallen, die van directe invloed zijn op de 
groepsbezetting: 
 

• Gymmeester Marten is naast gymleraar op 
onze school ook een enorm gepassioneerde 
barista met een eigen koffiebedrijf. Hij brandt 
zelf koffiebonen en geeft ook verschillende 
koffie workshops. Goede koffie kent voor 
hem weinig geheimen meer. Hij kreeg juist 
door die kwaliteiten een voor hem niet te 
weigeren mogelijkheid om ‘koffietrainer’ te 
worden bij het bedrijf ‘Single Estate coffee’. 
Dat houdt voor ons dus in dat Marten vanaf 1 
oktober niet meer werkzaam zal zijn op Het 
Baken.  
Gymjuf Jessica werkt op dit moment 
parttime op 2 scholen en zal na de 
Herfstvakantie fulltime bij ons komen werken. 
Daarnaast gaan wij nog een parttime 
vacature uitzetten voor minimaal de 
maandag, woensdag en donderdag 
(ochtend). 

• Juf Angela is, naast groepsleerkracht in 
groep 6A, één van onze begaafden 
coördinatoren op school. Zij is inmiddels een 
dusdanige autoriteit op het gebied van 
begaafde leerlingen geworden, dat ze door 
Fontys Hogeschool is gevraagd om daar 
docent te worden voor die vakspecialisatie. 
Een enorm compliment voor haar en voor de 
ontwikkeling die ze op onze school heeft 
kunnen doorlopen. Dat betekent echter wel 
dat ook zij per 1 oktober onze school deels 
gaat verlaten. Slechts deels, omdat zij 
gelukkig nog wel één dag per week op onze 
school blijft werken als begaafden  
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coördinator. Haar lesgevende taken in groep 
6A worden overgenomen door juf Marinda,  
die deze groep samen met meester Tom gaat 
draaien.  

• Daarnaast ontvingen we in de vakantie ook 
een bericht van ziekte van juf Esmeraldha.  
Helaas kan zij op dit moment nog geen 
lesgevende taken uitvoeren en zij zal daarom 
dit schooljaar niet kunnen starten in groep 6B. 
Gelukkig hebben wij juf Dorien bereid 
gevonden om de groep 4 dagen les te geven 
i.p.v. de geplande 3 dagen. Juf Dorien zal op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de 
groep les geven.   Op  woensdag zal juf 
Marloes voor de klas staan. 

 
Omdat we met deze twee bovengenoemde  
oplossingen interen op onze interne 
ondersteuningsmogelijkheden zullen wij ook voor 
deze baan (WTF 0,6 tot 1,0) een reguliere vacature 
gaan uitzetten. 
 
Omdat de tekorten in het (basis)onderwijs groot zijn 
en de spoeling op de arbeidsmarkt echt heel dun is, 
hopen wij ook dat u in uw (sociale) netwerken wilt 
kijken/navragen of er wellicht competente 
geïnteresseerden zijn om één van deze vacatures op 
onze school te gaan invullen. Of wellicht werkt u zelf 
in het onderwijs en is dit voor u het ideale moment om 

over te stappen naar Het Baken.        

 
U kunt dan contact (laten) opnemen met Karin van der 
Zon (adjunct-directeur) of met mij via  de mail 
(hetbaken@laurentiusstichting.nl) of telefonisch (010-
5190620) 

 
Jan Noorlander,   
Directeur BS Het Baken 
 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

De groepsindeling ziet er voor volgend schooljaar als 

volgt uit: 

Groep 1/2A: Juf Sabine en juf Elise 

Groep 1/2B: Juf Julia en juf Marian 

Groep 1/2C: Juf Stefanie  

Groep 1/2D: Juf Karen en juf Vanessa Kaminski 

Groep 1/2E: Juf Baukje en juf Danielle 

Groep 1/2F: Juf Renate en juf Demi 

  En Juf Mandy t.v.v. juf Renate 

Groep 3A: Juf Tamara en juf Denise 

Groep 3B: Juf Saskia en juf Karin 

Groep 3C: Juf Wendy Vollebregt en juf Jessica  

  v/d Heijden 
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Groep 4A: Juf Jeannette en juf Tamara 

Groep 4B: Juf Brigitte en juf Petra 

Groep 4C: Juf Nathalie en juf Jasmijn 

Groep 5A: Meester Erik en juf Lisanne 

Groep 5B: Juf Annette en juf Floortje 

Groep 5C: Juf Mascha en juf Marieke van Dijk 

Groep 6A: Juf Marinda en meester Tom 

Groep 6B: Juf Esmeraldha en juf Dorien 

Groep 6C: Juf Joy 

Groep 7A: Meester Aad-Jan 

Groep 7B: Juf Joyce en juf Marloes 

Groep 7C: Juf Eveline en juf Marieke Hulst 

Groep 8A: Juf Chamara en juf Yvette 

Groep 8B: Juf Wendy v/d Drift en meester Henk 

Groep 8C: Juf Niesa en juf Wendy v/d Drift 

 

Conciërge 

- Juf Monica 

Huishoudelijke hulp 

- Juf Kim 

Onderwijsassistent 

- Juf Vanessa van der Loo 

Administratief medewerker 

- Juf Elles 

Intern begeleiders 

- Juf Sandra en juf Bele  

Vakdocenten gym 

- Meester Marten  

- Juf Jessica van Koeveringe 

Ondersteuning en begaafdheid 

- Juf Angela  

Directie 

- Juf Karin (adjunct directeur) 

- Meester Jan (directeur) 

 

Juf Trudy ontbreekt op dit overzicht. Vanwege 

gezondheidsredenen zal zij niet meer kunnen werken en 

staat zij derhalve niet ingedeeld. 

 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: augustus en september 
 
14 augustus  juf Mascha jarig 
18 augustus  juf Angela jarig 
22 augustus  eerste schooldag 
   Extra inloopochtend 
27 augustus  juf Monica jarig 
29 augustus  begin startgesprekken gr. 8 
30 augustus  Algemene Informatieavond 
   19.00 uur groepen 1 t/m 4 
   20.00 uur groepen 5 t/m 8 
 
7 september  Braderie (’s middags) 
10 september  juf Brigitte jarig 
12 september  begin startgesprekken gr. 3-7 

   Schoolkamp groepen 8 
19 september  ALV Ouderraad 20.00 uur 
24 september  juf Denise jarig 
28 september  Start kinderpostzegelactie 

 

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  

 

Studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij) 

- Maandag 31 oktober 2022 

- Vrijdagmiddag 4 november 2022 (vanaf 12.00 

uur) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

Gymrooster 2022-2023 

 

Aandachtspunten gym: 

• Op de eerste schooldag starten ALLE 
kinderen in hun eigen klaslokaal op school. 
Dus ook de groepen 3A en 3B. Deze twee 
groepen hebben maandag 22 augustus  dus 
geen gym. De overige gymlessen op die dag 
vinden wel gewoon plaats. 

• De zaal rouleert na elke schoolvakantie. Er 
wordt dus afwisselend in de ‘oude’ en in de 
‘nieuwe’ Oostmeerhal gegymd. De ingang 



blijft echter altijd dezelfde: naast BSO Zus en 
Zo. 

• De kinderen van de groepen die een dag 
starten met een gymles, worden vanaf 8.10 
uur door de ouders (of BSO, ouders, 
broer/zus) naar de gymzaal gebracht. De 
overige groepen wandelen daar met hun 
leerkracht naar toe. De eerste week worden 
die kinderen opgevangen bij de voordeur 
door de vakdocenten. 

 

Het gymrooster is als volgt: 

 

Maandag 

  Meester Marten  juf Jessica 

8.30 – 9.10 groep 3a   groep 3b 

9.10 – 9.50 groep 4c   groep 4b 

9.50 – 10.30 groep 4a   groep 5a 

10.30 – 11.10 groep 5c   groep 5b 

11.10 – 11.50 groep 6b   groep 6a  

13.00 – 13.40 groep 6c   groep 7c 

13.40 – 14.20 groep 7b  groep 7a 

14.20 – 15.00 groep 8a  groep 8c 

 

 

Woensdag 

  Meester Marten  juf Jessica  

8.30 – 9.15 groep 3c  groep 3a 

9.15 – 10.00 groep 4b  groep 4c  

10.00 – 10.45 groep 6a  groep 5c  

10.45 – 11.30 groep 7a  groep 6c 

11.30 – 12.15 groep 8b  groep 8a 

 

Vrijdag 

  Meester Marten  juf Jessica 

8.30 – 9.10 groep 3b  groep 3c 

9.10 – 9.50 groep 5b  groep 4a 

9.50 – 10.30 groep 5a  groep 6b 

10.30 – 11.10 groep 7c  groep 7b 

11.10 – 11.50 groep 8c  groep 8b 

 

Rooster maandsluitingen 

 

 
 
 

Jaarkalender 2022 - 2023 

De nieuwe jaarkalender 2022-2023 staat inmiddels op 
onze website: www.bshetbaken.nl De belangrijke data 
zijn ook ingevoerd in de agenda van Social Schools. 
 

Maandag 22 augustus extra inloopdag 

We starten na de zomervakantie weer op maandag 22 

augustus. Normaal gesproken is dat natuurlijk geen 

inloopdag. Dat zijn alleen de dinsdagen en 

donderdagen.  Omdat het de eerste schooldag van 

het nieuwe jaar is en de meeste kinderen in een ander 

lokaal zitten, wordt maandag 22 augustus dus ook 

een extra inloopdag. Voor iedereen wel zo fijn 

denken wij.  

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf gaat ons allemaal weer op de foto 

zetten op vrijdag 14 oktober, maandag 17 oktober en 

woensdag 19 oktober. Uiteraard komt er tegen die tijd 

een rooster, zodat u ook weet wanneer de klas van uw 

kind aan de beurt is. 

 
 

 

Algemene zaken voor komend schooljaar 

Schooltijden 
De schooltijden voor alle groepen zijn: 
Ochtend:  8.30 uur – 12.00 uur 
Middag: 13.00 uur – 15.00 uur 
Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur 
 

• Voor de aanvang van de lessen gaan de 
deuren om 8.15 uur open en kunnen de 
kinderen binnen komen. De kleuters worden 
op maandag, woensdag en vrijdag buiten 
opgevangen door de leerkracht. De leerlingen 
uit de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar 
hun groep toe.  

• Op dinsdag en donderdag hebben we onze 
inloopdagen. Dan mogen ouders mee de 
school in met hun kind. 

• Op de eerste schooldag (maandag 22 
augustus) mogen ook alle ouders mee de 
school in komen en hebben we een extra 
inloopdag. 

 

Datum Tijd Groepen 

21 oktober 2022 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

6A-4A-A-E 
6B-4B-C-8C 

11 november 2022 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

8B-7A-3A-F 
7C-8A-5A 

20 januari 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

5C-3B-B-6B 
6C-3C-D 

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 

http://www.bshetbaken.nl/


Afwezigheid 
Indien uw kind om gegronde redenen niet naar school 
kan komen, dan dient  u dit bij voorkeur via Social 
Schools te melden. Het kan ook telefonisch (010-
5190620), of via het ziekmeldformulier (tabblad 
‘contact’) op de website. Graag voor 8.15 uur  melden. 
Bij corona-gerelateerde klachten blijft een leerling ook 
thuis. Geeft u dat dan expliciet aan bij de ziekmelding. 
 
Materialen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die 
nodig zijn om op school onderwijs te volgen, zoals 
pennen, potloden, papier etc. Dit is niet oneindig. Om 
kinderen zuinig op hun spullen te laten zijn, moeten 
ze bij een kapotte of kwijtgeraakte vulpen een nieuwe 
kopen ( €2,50) bij de leerkracht. Van thuis nemen de 
kinderen een elastomap en een puntenslijper mee. 
Vinden de kinderen het leuk, dan mogen ze ook een 
etui en/of stiften meenemen. Vanaf groep 6 is een 
schoolagenda ook handig. 
Mochten er in bepaalde jaargroepen nog specifieke 
zaken nodig zijn, dan hoort u dat via de leerkracht aan 
het begin van het schooljaar. 
 
Ochtendpauze  
Als onderbreking van de ochtend geeft u uw kind iets 
gezonds te eten en/of te drinken mee. In de 
ochtendpauze gaan de groepen 3 t/m 8 15 minuten 
naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen. De groepen ½ spelen vrijwel elk dagdeel 
buiten. Bij slecht weer maken zij gebruik van de 
inpandige speellokalen.  
 
Verjaardag 
De verjaardag van uw kind is vaak een spannende en 
feestelijke gebeurtenis. Ook op school wordt hier 
uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht 
heeft zijn/haar eigen manier om de verjaardag van uw 
kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets 
lekkers trakteren in de klas. Voor de traktaties geven 
we de voorkeur aan verantwoorde en gezonde(re) 
traktaties. We vinden het fijn als u vooraf aangeeft 
wanneer u de verjaardag van uw kind gevierd wil 
hebben. Dat voorkomt mogelijke dubbelingen en 
misverstanden. 
 
Gymnastiek 
Kleuters gymmen een paar keer per week in het 
speellokaal. Daar hoeven ze geen specifieke 
gymkleding voor aan. Ze gymmen in hun ondergoed. 
Wel dienen er gymschoentjes met klittenbandsluiting 
op school aanwezig te zijn. 
 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in 
Sporthal Oostmeer. Het gymrooster voor komend 
schooljaar staat elders in deze Nieuwsflits. 
Gymkleding is verplicht: korte broek + T-shirt of een 
gympakje. En natuurlijk gymschoenen geschikt voor 
in de zaal (geen zwarte zolen). Na afloop wordt er niet 
gedoucht. 
 

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. In de 
schoolgids (website) staan frequentie en hoeveelheid 
per groep. Doel is attitudevorming richting het 
voortgezet onderwijs. 
 
Mailinglijst Nieuwsflits in Social Schools 
Bij aanmelding op school voegen wij op de eerste 
schooldag elk gezin automatisch toe aan de 
Ouderapp van Social Schools. Daar krijgt u dan een 
zogenaamde koppelcode voor van de leerkracht. Via 
die app krijgt u alle schoolse informatie middels een 
push-bericht doorgestuurd. U kunt die info, na 
inloggen middels koppelcode, natuurlijk ook op een 
computer nalezen via de website van Social Schools. 
Schoolkalender 
Er wordt geen papieren schoolkalender meegegeven. 
De jaarkalender is ingevuld in de app van Social 
Schools en staat ook als PDF-document op onze 
website. Op de kalender staan alle relevante data 
(rapporten, vakanties, studiedagen, sportdagen, 
verjaardagen leerkrachten etc.) weer op vermeld. 
Bepaalde data (bijvoorbeeld de schoolreisdata en de 
schoolfotograaf) volgen gaande het schooljaar.  
 
Website 
Op de website www.bshetbaken.nl vindt u ook veel 
algemene informatie over school. Er is daar een 
veelheid aan formulieren, beleidsstukken, alle 
Nieuwsflitsen van het betreffende schooljaar en de 
belangrijkste brieven die aan ouders verstuurd zijn te 
vinden. 
 
Donderdag Fruitdag 
Elke donderdag is fruitdag. Wij vragen u dan om uw 
kind als 10-uurtje fruit mee te geven naar school. 
Uiteraard mag dat op de andere dagen ook! ☺  
 
Interne begeleiding 
Juf Sandra en juf Bele zijn de zorg coördinatoren op 
onze school: de Intern begeleiders. Zij hebben allebei 
12 groepen onder hun hoede wat leerlingzorg betreft.  
De groepsverdeling is als volgt: 
Bele Huigen:   Groep 1 t/m 4 
Sandra van Gennep:  Groep 5 t/m 8 
 
Algemene Informatieavond  
De traditionele informatieavond waarop leerkrachten 
in elke groep vertellen wat er dat schooljaar ongeveer 
op de planning staat, vindt plaats op: dinsdag 30 
augustus 2022. 
 
Tijden: 
Groepen 1 t/m 4: 19.00 u – 19.45 u 
Groepen 5 t/m 8: 20.00 u – 20.45 u 
 
TSO/overblijven 
Er bestaat de mogelijkheid om tussen de middag 
(12.00 uur – 13.00 uur) tegen een vergoeding over te 
blijven op school. Het reguliere tarief is vanaf komend 
schooljaar € 1,50 en het incidentele tarief is €2,50 per 
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overblijfdag. Het TSO-bestuur is een aantal jaar 
geleden aangetreden en heeft de afgelopen jaren 
ervoor gekozen om het één en ander terug te doen 
direct naar de TSO-kinderen, denk hierbij aan nieuw 
en meer speelgoed, de herinrichting van het 
achterplein en de doppers. Hier willen we zeker mee 
doorgaan maar ook voor de ouders gaan we nu iets 
terug doen door structureel de tarieven te verlagen. 
 
Op onze website vindt u onder het kopje ‘TSO’ alle 
relevante informatie hierover. 
 

Rapportage en gesprekken  

Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe cyclus van 
rapporten en rapportgesprekken ingevoerd. Dat is 
ook de vorm die we dit jaar gaan hanteren.   
 
De groepen 1 t/m 8 krijgen 2 rapporten. Er zijn wel 3  
gespreksmogelijkheden per jaar. 

- Het aantal van 2 rapporten heeft te maken 
met de beschikbare gegevens om op het 
rapport te zetten. We hebben in november 
(‘de oorspronkelijke maand’ van het eerste 
rapport’) eigenlijk nog te weinig 
toetsgegevens voorhanden om een compleet 
rapport te vullen.  

- Omdat we toch graag informatie met u uit 
willen wisselen, hebben we een 
startgesprek aan het begin van het 
schooljaar ingepland. Het doel van het 
startgesprek is dat we een gezamenlijk beeld 
vormen van uw kind en bespreken wat uw 
kind nodig heeft om te kunnen groeien. We 
leren het kind dus beter kennen in zo’n 
gesprek. 

- Ook na de beide rapporten bestaat de 
mogelijkheid voor een rapportgesprek. 

- De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn bij 
voorkeur ook bij de start- en 
rapportgesprekken aanwezig. 

 
 
Hoe ziet dit er in de praktijk uit voor de groepen 
1/2? 

1. Op 18 november 2022 gaat het 1e rapport 
mee. In de daaropvolgende week (24 en 29 
november) vindt het rapportgesprek plaats. 
Dit is een verplicht gesprek. 

2. Op 9 juni 2023 gaat het 2e rapport mee. In de 
daaropvolgende week (donderdag 15 juni en  
dinsdag 20 juni) vindt het rapportgesprek 
plaats. Dit gesprek is facultatief. 
 

De groepen ½ hebben geen startgesprekken. De 
leerlingen uit groep 1 krijgen allemaal al een 
intakegesprek voordat ze op school komen en een 
paar maanden nadat ze gestart zijn. Aan het eind van 
het schooljaar (juni) vindt er met alle kinderen ook al 
een rapportgesprek plaats. Leerlingen blijven in groep 
2 (vaak) bij dezelfde leerkracht en er is dus vlak voor 
de vakantie al een gesprek geweest.  

Hoe ziet dit er in de praktijk uit voor de groepen 3 
t/m 7? 

1. In de periode van 12 september tot en met 
30 september:  startgesprekken groepen 3 
t/m 7. 
Dit is een verplicht gesprek. U krijgt 
voorafgaand aan het gesprek een invullijst ter 
voorbereiding. Vanaf groep 6 worden ook de 
leerlingen uitgenodigd om bij dit gesprek te 
zijn. 

2. Op 10 maart 2023 gaat rapport 1 mee. De 
rapportgesprekken vinden op 13, 14 en 15 
maart plaats. Ook dit is een verplicht 
gespreksmoment 
N.B.: Voor de gesprekken worden twee 
middagsessies en één avondsessie 
ingepland. Dinsdag 14 maart staat voor alle 
groepen vast met een middag- en 
avondsessie tot 21.00 uur. De leerkrachten 
hebben zelf de keuze om of op maandag 13 
maart of op woensdag 15 maart de 2e 
middagsessie in te plannen. Dat 
communiceren zij tijdig aan u via Social 
Schools. 

3. Op vrijdag 23 juni 2023 gaat rapport 2 mee. 
Bij vragen over het rapport is er in de 
daaropvolgende week de mogelijkheid tot een 
facultatief gesprek. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Voor 
die gesprekken worden 3 middagen 
(maandag 26 juni t/m woensdag 28 juni) 
ingepland. Elke leerkracht kiest zelf, aan de 
hand van de hoeveelheid gesprekken die 
gevoerd moeten worden, welke middag(en) 
er gesprekken plaats vinden.  

 
Hoe ziet dit er in de praktijk uit voor groep 8? 

1. Van 29 augustus t/m 9 september: 

startgesprekken groepen 8. Uw kind is hierbij 

aanwezig.  

2. Het schooladvies-gesprek waar het 

uitstroomniveau gecommuniceerd wordt, 

vindt plaats in de derde week na de 

kerstvakantie. De exacte datum wordt tijdig 

aan u gecommuniceerd. Uw kind is hierbij 

aanwezig. 

3. Op 10 maart 2023 gaat rapport 1 mee. De 

rapportgesprekken vinden nog net voor de 

Voorjaarsvakantie plaats (maandag 13 tot en 

met woensdag 15 februari 2023.) Voor groep 

8 is dit, vanwege het feit dat het 

adviesgesprek net heeft plaatsgevonden, 

geen verplicht maar een facultatief gesprek.  

N.B.: Dit eventuele gesprek is geen 2e 

adviesgesprek! 

4. Het eindrapport gaat mee op de laatste 

schooldag van de groepen 8 (vrijdag 30 juni) 

Hier volgt geen gesprek. 

 



Alle gesprekken vinden in principe ‘live’ plaats op 

school. In de klas van uw kind. 

 

 

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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