
  
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Hierbij alweer de laatste reguliere Nieuwsflits van 
schooljaar 2021-2022. Er zal aan het begin van de 
vakantie nog wel zoals gebruikelijk een Nieuwsflits 
verschijnen met daarin alle benodigde roosters 
(gymrooster, maandsluitingen etc.) voor komend 
schooljaar. Ook de website zal in de vakantie worden 
geactualiseerd, zodat u daar ook bijvoorbeeld de 
jaarkalender voor 2022-2023 kunt bekijken. Die 
jaarkalender komt natuurlijk ook weer tijdig in Social 
Schools te staan. 
 
De afgelopen periode is een drukke periode geweest. 
De rapporten voor alle groepen zijn gemaakt en 
meegegeven. Alleen groep 8 krijgt het rapport op hun 
laatste schooldag mee. De kleutergroepen hebben 
allemaal hun gesprekken al gehad. De facultatieve 
gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 gaan volgende 
week plaatsvinden. Dat is sowieso een bijzondere 
week, want de groepen 8 hebben, voor het eerst na 2 
coronajaren, gelukkig weer een volwaardige 
afscheidsavond. En dat blijft met een  landelijk 
oplopend aantal besmettingen, best spannend. De 
groepen 8 worden op vrijdagmiddag 1 juli vanaf 13.30 
uur uitgezwaaid door de rest van de school. 
 
Dan hebben we deze maand ook de 
avondvierdaagse gehad. Ruim 400 Baken-leerlingen 
liepen weer mee. Onze dank aan de ouders die dit als 
vrijwilligers achter de schermen allemaal mogelijk 
hebben gemaakt is weer groot! Ingeborg, Esther, 
Brigitte en Hanneke: Onze dank is groot! 
 
 
Jan Noorlander,   
Directeur BS Het Baken 
 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juli 
 
 
1 juli:  Juf Jessica van der Heijden jarig 
  Uitzwaaien groepen 8 – 13.30 uur 
4 juli:  Juf Demi jarig 
6 juli:  Doorschuifuurtje 11.00 u – 12.00 u 
7 juli:  Start zomervakantie – 12.00 uur 
9 juli:  Juf Niesa jarig 
11 juli:  Juf Marinda jarig 
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
  

Zomervakantie: 

donderdag 07-07-2022 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 19-

08-2022  
 

 
 

 

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.  

 

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 

 

Van de ouderraad 

 

 
De ouderraad is dringend op zoek naar ouders die lid 

willen worden van de ouderraad en die mee willen 

denken en helpen om de schooltijd van de kinderen nog 

leuker te maken!  

 

Lijkt het je leuk om op gezette tijden praktisch mee te 

helpen op school of wil je meer weten, neem dan contact 

op met de secretaris van de ouderraad Mélisande van 

der Wal: or@bshetbaken.nl Zij vertelt je graag meer! 

 

De Avond4daagse 

Dit bericht is vooral bedoeld om alle ouders te bedanken 

voor het meehelpen, meedenken, meelopen, mee 

opletten en meeleven met alles en iedereen van Het 

Baken, waardoor dit evenement een groot succes is 

geworden. Een groepje kanjers uit groep 6B kwamen 

vrijdag zelfs als eersten binnen: ze gingen ervoor! 

 

 

Van de "was-kanjers” (voor het wassen van ruim 400 

Baken T-shirts), de "snoep-kanjers” (de Snoepexpress 

heeft voor ons alle snoepzakjes geregeld), de "bloemen-

kanjers" (Klondike Gardens voor de kleurrijke spontane 

gift van ruim 400 bloemen), de "binnenhaal-kanjers" (alle 

juffen en meesters die er waren) en natuurlijk alle ruim 

400 "wandelkanjers"... Jullie hebben hiermee een 

TOPprestatie geleverd! 

 

Hopelijk was het voor alle ouders ook leuk om elkaar 

weer te zien en te spreken, hebben de kinderen 

vriendschappen versterkt én gemaakt en hebben we 

Lansingerland beter leren kennen. 

 

Tot slot nog een dankjewel voor Ingeborg en Esther, 

twee ouders die al jarenlang de Avond4Daagse voor ons 

georganiseerd hebben. Brigitte en Hanneke nemen 

graag het stokje van jullie over. 

 

Nogmaals iedereen dank en hopelijk tot volgend jaar. 

 

Namens de OR-coördinatoren Avondvierdaagse voor 

Het Baken 
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Schoolfeest groepen 7 & 8 

Op donderdagavond 9 juni was het dan zo ver: het 

schoolfeest voor de groepen 7 & 8. Volledig 

georganiseerd (van financiën tot catering) en verzorgd 

door de leerlingenraad hebben de kinderen kunnen 

dansen, eten, lachen en vooral genieten van hun ‘black 

& white’ schoolfeest’ met DJ. Hieronder een korte 

impressie. (copyright foto’s: Eve-fotografie: 

https://www.eve-fotografie.nl/)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Van de commissie laatste schoolweek 

 

Wat vliegt de tijd! Het 

einde van het schooljaar 

komt alweer in zicht. Dat 

houdt in dat de laatste 

schoolweek ook al snel 

dichterbij komt. 

 

 

https://www.eve-fotografie.nl/


Om een speciale  invulling aan deze week te geven 

wordt er al volop vergaderd en worden allerlei dingen 

voorbereid.  

 

Dit jaar gaat de laatste schoolweek er anders uitzien dan 

de jaren hiervoor. Dit jaar gaan we niet naar de Noord 

AA, maar organiseren wij een activiteit op school. De 

activiteit wordt schoolbreed gedaan en begeleid door de 

groepen 6 en 7.  

Wat we allemaal van plan zijn, hoort u later nog van ons! 

Eén ding kunnen we al verklappen: het thema van die 

week wordt 'Op vakantie!' en het wordt sowieso 

superleuk!   

 

Naast activiteiten rond het thema 'Op vakantie!' zijn er 

nog wel vertrouwde activiteiten die week zoals: 

uitzwaaien groepen 8 op vrijdag 1 juli, doorschuifuurtje 

op woensdag 6 juli en op donderdag 7 juli om 12.00 uur 

zomervakantie.  

 

De komende week wordt er nog hard gewerkt in alle 

groepen, maar met de nieuwe plannen/activiteiten in het 

vooruitzicht hebben wij ook al zin in de laatste 

schoolweek!  

 

Groetjes, 

De laatste schoolweek commissie 

 

 

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  

 

mailto:egaag@bshetbaken.nl

