
   
 
 
 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
December is al weer zo goed als voorbij. En daarbij 
natuurlijk ook het jaar 2022!  
 
Vorig jaar begonnen we de Kerstvakantie een kleine 
week eerder vanwege wederom een lockdown. Geen 
school en ook geen sport. Het lijkt al eeuwen geleden, 
maar het is toch echt maar één jaar geleden. Pas laat 
in de Kerstvakantie hoorden we toen dat we open 
mochten op de oorspronkelijke eerste maandag na de 
vakantie. Niet eens omdat de besmettingen terug 
liepen, maar om te voorkomen dat kinderen cognitief 
en zeker sociaal-emotioneel meer achterstand op 
zouden lopen. Tot op de dag van vandaag laat de 
pandemie best wel zijn sporen na op met name 
sociaal-emotioneel gebied. Kinderen hebben toch 
een paar jaar meer als individu geleefd en het 
groepsproces heeft daardoor een beetje op het 
tweede plan gestaan. 
Ook met de volwassenen heeft het wat gedaan. Het 
vertrouwen in de overheid en ook in elke vorm van 
gezag in zijn algemeenheid is afgenomen. Er zijn 
overal (in de Tweede Kamer, op social media, in 
groepsapps, in talkshows etc.)  fellere discussies en 
het gaat niet meer om de beste keuze maken en 
elkaar ergens in het midden van de uiteenlopende 
meningen vinden, maar puur om de eigen zin te 
krijgen. Er lijkt soms alleen nog maar zwart en wit te 
bestaan in het kleurenpalet en de samenleving is aan 
het verharden. Snelwegen worden geblokkeerd, er 
ontstaan rellen na simpele voetbalwedstrijden, 
schilderijen worden beklad,  mensen plakken zich met 
secondelijm op de gekste plaatsen ergens aan vast 
en overal wordt tegen geprotesteerd.  Mensen lijken 
net wat gespannener en minder relativerend op 
elkaar te reageren. Dat merken wij natuurlijk 
automatisch ook op schoolniveau, want wij staan als 
school midden in die maatschappij. De  jeugdcoach is 
drukker bezet dan ooit en mensen maken zich sneller 
zorgen en uiten dat net wat explicieter. Wij proberen 
daar als school zo goed en kwaad als we kunnen mee 
om te gaan, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. 
We zijn ook maar mensen.  Wij hopen in elk geval dat 
door het verstrijken van de tijd de samenleving weer 
wat relaxter wordt en het relativerende vermogen 
overal weer iets meer terugkeert. Ook voor de 
kinderen wel zo fijn! 
 
Een mooi middel om de sociale cohesie te versterken 
zijn o.a. de vieringen op school. Sinterklaas was net 
de school uit, de laatste pepernoten en banketstaven 
werden nog herkauwd en iedereen was al weer druk  

NIEUWSFLITS 
Jaargang 23, nummer 5 
22 december 2022 
 
 
bezig met het in orde brengen van de school in 
kerstsfeer. Met dank aan alle hulpouders is die 
metamorfose op 7 december ook weer probleemloos 
verlopen.  
 

 
 
Het kerstdiner was wederom, vooral dankzij alle thuis-
koks, weer een groot succes en ook de viering in de 
kerk verliep weer voorspoedig. Dat was vanwege 
corona al weer even geleden, maar voelde als 
vanouds! 
 
Iedereen kan zich weer op maken voor de 
Kerstvakantie. De één zal lekker op vakantie gaan, de 
ander zal deze periode aangrijpen om de 
familiebanden eens wat strakker aan te halen. Deze 
gezellige dagen zijn daar dan ook bij uitstek geschikt 
voor. Vervolgens stappen we allemaal vol goede 
voornemens het nieuwe jaar weer in!  
 
Rest mij nog u hele fijne feestdagen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar toe te wensen namens het 
gehele team! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

 

 



Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: januari 
 
Kerstvakantie: 
Donderdag 22 december 12.00 uur tot en met 
vrijdag 6 januari 2023 
 
6 januari Meester Aad-Jan jarig 
7 januari Juf Jeannette, Juf Danielle en Juf  

             Cobi jarig 
9 januari Eerste schooldag na Kerstvakantie 
12 januari 19.00 u – MR-vergadering 
19 januari Juf Vanessa Kaminski jarig 
20 januari Maandsluiting 3 
25 januari Juf Mandy jarig 
30 januari CIRCUS 
3 februari CIRCUS 

 

Personalia 

- Voor juf Demi (groep 1/2F) start na de haar 

zwangerschapsverlof bijna gelijk na de 

Kerstvakantie op 12 januari. Woensdag 11 

januari is haar laatste werkdag. Zij zal 

gedurende haar verlof vervangen worden 

door juf Purdey. 

- Ook zal een ‘oude bekende’ terugkeren op 

Het Baken. Juf Anne Spuijbroek zal vanaf 8 

januari tot in elk geval de zomervakantie op 

woensdag t/m vrijdag als invalleerkracht ons 

team komen versterken. 

- Juf Marian (groep 1/2B)  gaat per 1 januari 

genieten van haar welverdiende pensioen. 

Vanaf 9 januari gaat juf Julia 4 dagen 

(maandag t/m donderdag) les geven en komt 

juf Karen op vrijdag in groep B werken. 

- Juf Danielle (groep 1/2E) wordt op 27 

december geopereerd aan haar knie.  Haar 

herstel zal enkele maanden duren. Tot die tijd 

zal juf Baukje 4 dagen (maandag t/m 

donderdag) lesgeven en komt juf Mandy op 

vrijdag in groep E werken. 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 

Kerstvakantie:   

donderdag 22-12-2022 vanaf 12.00 uur 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) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

Concept vakantierooster schooljaar 2023-2024 

Hieronder staat het concept vakantierooster voor 

schooljaar 2023-2024. Dit concept ligt ter instemming 

voor aan de medezeggenschapsraad, maar volgt 

gewoon het door de overheid vastgestelde rooster voor 

de regio Midden-Nederland.  

 

Start schooljaar  2023-2024 : maandag 21-08-2023

    

Herfstvakantie:    

maandag 16-10-2023 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  

 

Er worden ook nog 3 studiedagen voor het team 

ingepland (de leerlingen zijn dan vrij). Die data volgen 

later. 

 

Sinterklaas 

Op maandag 5 december was het dan eindelijk zover: 
Sinterklaas kwam langs op school! Het was met name 
in de onderbouw vanaf half november al wat 
onrustiger in de klassen en dat kwam allemaal tot 
ontlading op deze dag. Gelukkig kregen alle kinderen 
een prachtig cadeau mee naar huis en hadden de 
groepen 5 t/m 8 (met of zonder ouderlijke hulp) weer 
voor prachtige surprises en gedichten gezorgd! 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Rooster maandsluitingen 

Hieronder het rooster voor de resterende 

maandsluitingen dit schooljaar. 

 

 

Datum Tijd Groepen 
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 



Burgemeester Pieter van de Stadt op school 

Op woensdag 30 november kwam burgemeester 

Pieter van de Stadt langs in groep 4C. Deze meet-

and-greet was gewonnen door groep 4C op de 

braderie. Een half uur lang kreeg de klas de kans om 

de burgemeester het hemd van het lijf te vragen en 

die kans hebben ze gepakt ook! De burgemeester 

werd bij de voordeur ontvangen door 3 leerlingen die 

hun eigen ambtsketting om hadden. Hieronder een 

paar foto’s van een toch uniek moment! 

 

 
 

 
 

Van de medezeggenschapsraad 

 

 
 
In een vorige nieuwsflits deden we een oproep voor 
een vervanger van Hanneke Hoogendam. Daar heeft 
Marjorie Borkus op gereageerd. Aangezien Marjorie 

de enige kandidaat was, is ze verkozen tot MR-lid. We 
hebben Marjorie inmiddels welkom geheten in de MR 
tijdens onze laatste vergadering. 
 
In de laatste vergadering hebben we goedkeuring 
gegeven op het jaarverslag van de MR. Daarin 
hebben we beschreven wat we allemaal hebben 
gedaan in schooljaar 2021-2022. Wil je dit eens 
lezen? Je vindt het jaarverslag op de website bij het 
kopje 'medezeggenschapsraad'. 
  
Groetjes 
Marjolein de Leeuw 
 

 

Verduurzamingswerkzaamheden schoolgebouw 

Vanaf de kerstvakantie wordt er in fases gestart met 

het verduurzamen van ons schoolgebouw. We gaan 

‘van het gas af’ en krijgen een goed werkend nieuw 

ventilatiesysteem en overal LED-verlichting. De 

lessen zullen tijdens de bouwwerkzaamheden 

gewoon doorgang kunnen vinden. Daardoor nemen 

de werkzaamheden die in een lege school 3 maanden 

zouden duren, nu wel bijna anderhalf jaar in beslag.  

Uiteraard staat de veiligheid van de leerlingen voorop 

en zal het werk heel gefaseerd gedaan worden.  

 

Wat gaat er precies gedaan worden? 

- Er wordt in de Kerstvakantie al een start 

gemaakt met de werkzaamheden. Die zullen 

veelal voorbereidend zijn. Zo worden 

bijvoorbeeld de lichtkoepels van de groepen 

4B en 4C en 6A (eerste verdieping) dicht 

gemaakt. Die genereren veel warmte en er 

komt met LED-verlichting toch genoeg licht in 

de lokalen.  

- In alle lokalen, kantoren en gangen komt 

nieuwe verlichting (LED) en komen nieuwe 

plafonds. 

- We gaan van het gas af, krijgen 

warmtepompen (op het dak boven groep 1/2A 

en 1/2C)  en krijgen ook zonnepanelen (op het 

dak van de groepen 5). 

- Er komt buiten op de BB-speelplaats speciaal 

voor onze stroomvoorziening een nieuw 

transformatorhuis. 

- Het ventilatiesysteem wordt door de hele 

school heen helemaal vernieuwd en wordt 

ook koelend.  

- Alle binnen kozijnen gaan geverfd worden.  

 

Zeer waarschijnlijk vinden de echt grotere  

bouwwerkzaamheden plaats van maart 2023 tot en 

met april 2024. (Veilige schatting) Hoe, wat en 

wanneer alles bouwtechnisch exact gaat verlopen is 

nog onbekend. 

 



We zullen gedurende de verbouwing gaan werken 

met wissellokalen, zodat er tijdens werkzaamheden in 

een klas geen kinderen in de buurt zijn. Om die 

wissellokalen te creëren zal de peuterspeelzaal rond 

de voorjaarsvakantie tijdelijk extern gehuisvest 

worden, zodat wij hun ruimtes kunnen gebruiken als 

tijdelijke lokalen. Na de zomervakantie zal ook één 

deel van het speellokaal tijdelijk met een tussenwand 

worden omgebouwd tot 2 klaslokalen. We krijgen dan 

4 wissellokalen tot onze beschikking,  zodat de 

werklui gelijktijdig in de clusters met 4 lokalen aan de 

slag kunnen. 

 

Uiteraard zullen de werkzaamheden altijd wat 

overlast geven. Zo kunnen we volgend jaar vanwege 

het feit dat we een deel van de speellokalen als 

wissellokalen gaan gebruiken, geen maandsluitingen 

en andere groepsactiviteiten plaatsvinden. Sommige 

dingen zullen hierdoor komend jaar komen te 

vervallen (o.a. de maandsluitingen) en voor andere 

zaken gaan we een alternatief bedenken (intocht 

Sint).  De musicals van de groepen 8 lopen zowel dit 

jaar als volgend jaar geen risico. 

 

Ook zullen we goede afspraken met BSO Partou 

gaan maken, want ook zij zullen beperkt worden in 

hun ruimte door de werkzaamheden. Gelukkig 

hebben zij wel een escape richting Het Mozaiek aan 

de overkant.  

 

Uiteindelijk gaat er echt een mooie(re) duurzame 

school ontstaan met een veel prettiger leefklimaat wat 

frisheid en temperatuur betreft. Daarvoor moeten we 

even een periode wat improviseren, maar uiteindelijk 

worden we er allemaal beter van! 

 

Gescheiden afvalophaal 

Vanaf (waarschijnlijk) medio januari gaan wij in alle 

klassen ons afval meer scheiden dan we nu doen. We 

hadden al een scheiding van papier en restafval en 

hebben ook een batterijen inzamelpunt en een 

kledingcontainer, maar dan zullen we ook glas (komt 

niet veel voor) en plastic + drinkpakjes gescheiden 

inzamelen. Beter voor het milieu, beter voor de 

bewustwording van de kinderen en passend in een 

duurzamer beleid.  

 

Voor ons is dit betaalbaar geworden doordat we 

deelnemen aan het project ‘Afval Goed Geregeld’. 

 

 
 

Dit is een project van ‘Het Afvalfonds’ en ‘Nedvang’. 

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de 

verpakte producten op de markt brengen 

verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van 

die verpakkingen. De bedrijven financieren dit 

systeem door een bijdrage per verpakking af te 

dragen aan het Afvalfonds. 

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de 

inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in 

Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en 

efficiënte uitvoering van de 

producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen 

en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. 

Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en 

rendement. 

 

Wij krijgen 2 extra rolcontainers op school voor glas 

en plastic. De ophaal is kosteloos voor ons. In elke 

klas komt er een prullenbak bij voor het plastic afval. 

Voor glasafval komt geen aparte prullenbak in de klas. 

Glasafval hebben we sowieso niet veel en dat kan 

rechtstreeks naar de grote container gebracht worden 

aan het eind van een dag. 

 

 
 

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs groepen 8 – 

Van de Gemeente 

Geachte ouder(s),verzorger(s) 

 

Uw kind is bezig met het laatste jaar op de 

basisschool. Na de zomer gaat uw kind naar de 

middelbare school. Dat is ontzettend leuk, maar 

wellicht ook best spannend. Want welke school moet 

je kiezen? 

Welke school past het best bij je kind? En hoe kom je 

daar achter? 

 

De scholenmarkt kan jullie helpen bij het maken van 

je keuze. 

 

Uitnodiging 

Op woensdag 18 januari 2023 vindt de jaarlijkse 

scholenmarkt voortgezet onderwijs plaats. Op deze 

avond verstrekken de scholen van het voortgezet 

onderwijs de benodigde informatie die jullie nodig 

hebben voor het kiezen van een passende voortgezet 

onderwijs school. Er zijn voortgezet onderwijs scholen 

aanwezig uit Lansingerland en uit de omliggende 

gemeenten. 



Nadere informatie 

• De scholenmarkt vindt plaats in sporthal 

Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en 

Rodenrijs vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. 

• Om een zo’n goed mogelijke spreiding van 

bezoekers over de avond te realiseren, 

vragen we inwoners uit Bleiswijk en 

Bergschenhoek zo veel mogelijk het eerste 

uur te komen, dus tussen 19.00 en 20.00 uur. 

• Indien ouders, verzorgers en leerlingen uit de 

kern Berkel en Rodenrijs dan vanaf 20.00 uur 

tot 21.00 uur komen, is ook voor deze groep 

bezoekers voldoende gelegenheid om 

informatie te krijgen. 

 

Fijne feestdagen en wij zien jullie graag op woensdag 

18 januari 2023 op de scholenmarkt. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

Hellen Lankhamer 

Secretaresse / Senior Beleidsondersteuner 

Samenleving 

Tel. 14 010 

 

 
 

Judolessen groepen 3 t/m 5 (bevorderen sociaal 

emotionele ontwikkeling) 

Na de kerstvakantie gaan er judo lessen plaatsvinden 

in de groepen 3 t/m 5. Deze lessen gaan gegeven 

worden door HIRO. HIRO bevordert de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Door een 

combinatie tussen praten, ervaren, reflecteren en 

doen, leren de kinderen meer over onze 

kernwaarden: vertrouwen, samenwerken, respect, 

beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. De 

lessen zullen plaatsvinden in ons eigen speellokaal in 

de periode 10 januari t/m 21 februari. De lessen 

worden gegeven op de dinsdagen en donderdagen. 

Elke groep 3 t/m 5 krijgt 6 weken lang wekelijks één 

les. Een les duurt 45 minuten. 

 

Meer informatie treft u aan op de site: 

https://www.hiro.school/  

 

 
 

Kerstdiner 

Het mocht weer! Na een aantal coronajaren zonder 

traditioneel kerstdiner mochten we gisteren eindelijk 

weer ons kerstdiner houden. Ondanks het feit dat het 

griepvirus (het is weer eens een ander virus….) flink 

wat kinderen en leerkrachten ziek thuis hield, was het 

diner toch weer ouderwets gezellig!  Hieronder een 

korte impressie: 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.hiro.school/


 
 

 
 

 

Betreden school  ‘s ochtends 

’s Ochtends staat de deur van HAL B (de middelste 

ingang) altijd al iets eerder open. Dat heeft te maken 

met het feit dat de peuterspeelzaal inloopkwartier 

heeft tussen 8.00 uur – 8.15 uur. Wij willen u dan ook 

vriendelijk vragen om ook die ingang niet eerder te 

gebruiken dan 8.15 uur. 

 

Kerstviering in de kerk 

We sloten vandaag de feestelijkheden rond Kerst af 

met een viering in de kerk. Inmiddels was ook dit al 

weer een paar jaar geleden vanwege corona. Voor de 

jongste kinderen was dit zelfs de eerste keer dat ze 

met school naar de kerk gingen. Er is weer veel en 

hard gezongen, prachtig toneelgespeeld en een 

levensechte Maria had ook op het juiste moment een 

levensecht kind in haar armen! 

 

Hieronder een impressie van de viering: 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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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Circusdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


