
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De maand maart is ook weer zo goed als voorbij 
gevlogen! Een maand waarin we twee keer te maken 
hebben gekregen met het in thuisquarantaine moeten 
plaatsen van een groep vanwege een besmette 
medeleerling. Dat heeft uiteraard voor iedereen thuis 
en op school consequenties. Gelukkig had in beide 
groepen zo’n 95% van de ouders ervoor gekozen om 
hun kind op de 5e dag te laten testen, zodat hun kind 
relatief snel weer naar school terug kon gaan.  
 
Deze maand zijn we ook druk bezig met de afname 
van de CITO-toetsen. Spannend om de resultaten te 
zien na twee lockdown periodes. En alle negatieve 
berichten over torenhoge leerachterstanden. De 
eerste uitslagen laten schoolbreed echter hele mooie 
scores zien! Uiteraard zien we individueel bij enkele 
leerlingen een kleine stilstand of teruggang, maar 
daar tegenover staat bij andere leerlingen weer een 
mooie vooruitgang. Dat beeld zien we feitelijk in een 
niet-corona periode ook. Het gemiddelde 
schoolresultaat is echter ruim voldoende tot echt 
goed te noemen en we zien ook voldoende 
gemiddelde leergroei bij de leerlingen. De gekozen 
werkwijze van ons afstandsonderwijs en de inzet van 
u als thuisleerkracht heeft zich dus absoluut 
uitbetaald!   
 
Zoals u in een eerdere Nieuwsflits heeft kunnen 
lezen, gaan we in plaats van het 2e rapport 
voortgangsgesprekken voeren. Daarbij zullen ook de 
resultaten van de CITO-toetsen de revue passeren. 
We noemen de data nogmaals elders in deze 
Nieuwsflits. 
 
Ook zijn werklui de afgelopen weken druk bezig 
geweest op school. Deels met het aanpassen van alle 
klapraampjes in de school, zodat ze verder open 
kunnen blijven staan en de ventilatiemogelijkheden 
vergroten. En deels met het ‘ontstenen’ van de grote 
speelplaats. Daar zijn inmiddels 16 extra bomen 
geplaatst en 20% van de speelplaats heeft een wat 
natuurlijker inrichting gekregen.  
 
Eigenlijk zou deze week ook de (verzette)kampweek 
van de groepen 8 plaats vinden. U begrijpt dat Corona 
ook deze datum onmogelijk maakte. De kampweek is 
nu ingepland voor de week van 7 juni. Dat is de 
laatste kans voor dit schooljaar. Mocht ook die datum 
niet lukken vanwege corona, dan zullen we voor 
groep 8 diverse leuke activiteiten gaan organiseren  
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binnen de grenzen van de dan geldende 
coronamaatregelen. Zodat deze groepen in elk geval  
een leuk afscheid krijgen. Inmiddels is ook de musical 
besteld, zodat na de meivakantie gestart kan worden 
met het inoefenen en decors maken. 
 
Ook het verkeersexamen van de groepen 7 en 8 (voor 
hen was het examen vorig jaar komen te vervallen) is 
reeds ingepland door VVN – afdeling Berkel en 
Rodenrijs. De exacte data volgen nog, maar het 
praktijkexamen gaat begin juni plaatsvinden. Mits de 
coronasituatie dit ook toelaat uiteraard. 
 
Volgende week hebben we vanwege het 
Paasweekend vrij op vrijdag 2 april en maandag 5 
april. De (aangepaste) Paasviering op school vindt 
plaats op donderdag 1 april. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 

 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  april 
 

1 april:  Paasviering op school.  
  Continurooster tot 14.00 uur 
2 t/m 5 april: Paasweekend (vrij) 
6 april:  Inschrijven  voor   
                         voortgangsgesprekken in Social  
                         Schools 
12 april: Juf Stefanie en juf Karen jarig 
13-14-15 april: Voortgangsgesprekken 
20-21-22 april: IEP-eindtoets groepen 8 
23 april: Koningsspelen op school 
24 april: Meester Henk en juf Marian jarig 
27 april: Koningsdag (vrij) 
30 april: Nieuwsflits 
 

 

Personalia 

- Juf Chamara is op 22 maart weer gestart in 
groep 7B na haar bevallingsverlof. Zij werkt op 
maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Marloes werkt 
op de overige 2 dagen voor de groep. 

- Juf Tamara gaat per 31 maart starten met haar 
zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen 
door juf Marinda. 

- Juf Karin is volop gestart met haar re-integratie 
in groep 3A. Zij zal als extra handen in de klas 
fungeren en ook zelf weer lessen gaan 
verzorgen op met name de donderdag en 
vrijdag.  

 



- Juf Jessica maakt ook vorderingen met haar 
re-integratie en is op haar werkdagen weer op 
school aanwezig voor ondersteunende taken. 
De verwachting is dat zij in elk geval na de 
meivakantie weer volledig inzetbaar is voor 
groep 3C. Tot die tijd wordt ze op donderdag en 
vrijdag vervangen door juf Denice.  

- Juf Esmeraldha (8A) is ook gestart met haar 
re-integratie. Dat uit zich vooral in RT-taken en 
andere vorming van ondersteuning. 

- Juf Lisanne heeft haar LIO-stage met succes 
afgerond in groep 7C en is dus inmiddels 
gediplomeerd leerkracht! Zij zal vanaf maandag 
4 dagen per week als ondersteunende 
leerkracht bij ons op Het Baken gaan werken. 

 

Resterende vakanties schooljaar 2020-2021 

Pasen     
vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021 
Koningsdag    
dinsdag 27-04-2021  
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  
 
Studiedagen 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  
 

Voortgangsgesprekken 

 

 
 
Zoals u in de vorige Nieuwsflits heeft kunnen lezen, gaan 
we in plaats van die rapportgesprekken iets anders doen: 

- Wij gaan de CITO-resultaten (die begin april 
bekend zijn) als inlegvel in de rapportmap 
steken. Dat rapport geven wij op 9 april mee 
naar huis met elk kind. Daar zal ook een 
‘rapport thuisonderwijs’ bij zitten, dat door de 
leerling zelf op school is ingevuld. Dat is een 
door onszelf verzonnen rapport waarin elk kind 
in woord en score aan kan geven hoe hij/zij het 
thuisonderwijs ervaren heeft. Ook bedoeld als 
een soort ‘herinnering voor later’ aan een heel 
bijzonder schooljaar.  

- Voor de groepen 7 komt daar ook een 
‘uitstroomprofiel’ bij. Dat is een voorlopige 
niveau indicatie van de taal- en rekenresultaten 
in relatie tot het uitstroomadvies.  

- We willen het welzijn van uw kind, het rapport 
thuisonderwijs en de CITO-resultaten graag 
bespreken in een zogenaamd 
voortgangsgesprek dat in de plek komt van het 
traditionele rapportgesprek. 



- Die gesprekken worden ingepland op 13, 14 en 
15 april en zullen op afstand via Microsoft 
TEAMS plaatsvinden. Dat zijn middagsessies 
en op één van die data zal voor elke klas ook 
één avondsessie worden ingepland. Die keuze 
van op welke dag de avondsessie plaats gaat 
vinden, is aan elke leerkracht zelf. Wij hopen dat 
alle ouders zich hiervoor inschrijven. 

- Vanaf 6 april rond 8.30 uur kunt u dan een tijd 
voor zo’n voortgangsgesprek inplannen in 
Social Schools op de gebruikelijke manier. 

 

We denken u met deze gegevens en op deze manier 
toch voldoende op de hoogte te kunnen brengen van de 
ontwikkeling van uw kind. 
 

Van de Ouderraad - oproep secretaris ouderraad 

 

 
 

Jaren heb ik het met  plezier gedaan maar dit is het 

laatste jaar van onze dochter op het Baken. De 

ouderraad is dus nu op zoek naar een opvolger.  

Vind je het leuk om te coördineren als spin in het web, 

administratief de zaken op orde te houden, dan zijn wij 

op zoek naar jou! Samen met de overige leden van het 

bestuur ben je betrokken bij beleid en andere zaken 

rondom de ouderraad (denk aan jaarverslag, planning 

en notuleren van vergaderingen).  

 

Ben je nieuwsgierig wat de ouderraad allemaal doet kan 

je op de website van het Baken kijken naar 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/  

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar 

or@bshetbaken.nl  

 
 

Voor u gelezen: Online webinar over gebruik 
media voor jonge kinderen. (Bibliotheek 
Oostland) 

Op 31 maart organiseert Bibliotheek Oostland een 
‘webinar mediagebruik jonge kinderen’. 
In het webinar neemt Denise Bontje ouders mee in de 
diverse media om een evenwicht te zoeken in het 
gebruik van allerlei media en daar verbanden mee te 
leggen. Wij (bibliotheek Oostland) gaan daar met 
onze trainingen verder op door. 
 
Aanmelden kan per mail via:  
jeugd@bibliotheekoostland.nl  
 
 

 

 
 
 
 

Werkzaamheden Berkel Centrum en 
Oudelandselaan 

Er wordt op dit moment druk gewerkt aan beide 
kanten van de school. Zowel de uitbreiding van Berkel 
centrum en de werkzaamheden aan de 
Oudelandselaan zijn in volle gang.  
 
Als school hebben wij een gesprek gehad met de 
communicatieadviseur die de gemeente extern heeft 
ingehuurd: mevr. Charlotte den Heijer. (email: 
charlotte@leenecommunicatie.nl ) Wij hebben daar 
aangegeven dat de veiligheid van met name onze 
kinderen voor ons absoluut prioriteit is. Mocht u tips of 
suggesties hebben om de situatie rond de school 
veiliger te maken, dan kunt u mevr. Den Heijer per 
mail benaderen. 
 
De laatste informatie die wij vanuit de gemeente 
kregen staat hieronder: 
 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/
mailto:or@bshetbaken.nl
mailto:jeugd@bibliotheekoostland.nl
mailto:charlotte@leenecommunicatie.nl


1. Inrichten ketenpark 
Maandag 22 maart is bouwer ABB gestart met het 
aanbrengen van keten en bouwhekken. Zie hiervoor 
onderstaand kaartje, waarin de tekst ‘ketenpark’ en 
‘parkeren bouwterrein’ staat. Daarmee komt een deel 
van de parkeerplaatsen op het parkeerterrein P1 te 
vervallen.  
 

 
 
  
2. Kabels en leidingen 
Netbeheerder Stedin zou afgelopen weekend een 
elektriciteitskabel doorknippen bij P2. Dit weekend 
ontdekten zij dat er nog spanning op de kabel stond. 
Daardoor was het niet mogelijk om de kabel door te 
knippen en te verwijderen.  
Stedin onderzoekt nu wie aangesloten is op de 
betreffende kabel. Op dit moment is nog onduidelijk 
wat dit betekent voor de planning. Zodra Stedin in 
beeld heeft wanneer de werkzaamheden weer hervat 
kunnen worden, laten we je dat weten. Deze week is 
Stedin nog bezig met het aanbrengen van een 
gasleiding in de buurt van P2 (zie hiervoor ook het 
kaartje). Parkeerterrein P2 en de haakse 
parkeerplaatsen tegenover Westersingel 53-67 zijn 
grotendeels weer beschikbaar. Stedin neemt, in 
verband met het ‘doorvoeren’ van kabels ongeveer 
vier parkeerplaatsen in beslag.  
  
3. Westerwater 
De werkzaamheden bij Westerwater verlopen 
volgens planning. Afgelopen week zijn bij Albert Heijn 
de laatste fietsenrekken geplaatst. Deze week start 
de aannemer met straatwerk bij de Xenos en vanaf 
volgende week wordt er gestart met metselwerk ter 
plaatse van de hellingbaan. 
 
4. Oudelandselaan 
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart wordt de laatste 
laag asfalt op de Oudelandselaan gelegd. Op vrijdag 
26 maart is het fietspad afgesloten. Fietsers kunnen 
gebruikmaken van het voetpad aan de kant van de 
scholen. Doorgaand autoverkeer heeft hier weinig 
last van. Op zaterdag 27 maart is de rijbaan aan de 
kant van de scholen afgesloten. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Röntgenstraat, de Westersingel en 
de Westerparkstraat. De Noordelijke rijbaan blijft 
open voor verkeer. 

 
 
 


