
  
 
 
 

 
Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De eerste maand is weer omgevlogen en wat is er al 
een hoop gebeurd! De startgesprekken zijn zo goed 
als met iedereen al geweest, we hebben een 
prachtige braderie gehad en de groepen 8 zijn twee 
weken geleden op een zeer geslaagd schoolkamp in 
Evertsoord geweest. Helaas hebben we vanwege de 
slechte weersvooruitzichten de sportdag van 
afgelopen woensdag moeten verzetten naar 
volgende week woensdag 5 oktober. Alle 
kinderen starten dan wel gewoon op school. 
 
Helaas hebben we ook al weer te maken gehad met 
corona. Niet alleen hebben aardig wat kinderen al 
positief ge(zelf)test, maar we hebben inmiddels ook al 
de 12e coronabesmetting bij een leerkracht in 5 
weken tijd gehad. Gelukkig hoeven we er niet meer al 
te krampachtig mee om te gaan en zijn de klachten 
zeer mild tot nu toe, maar 5 dagen quarantaine is voor 
niemand leuk. Voor uw kind niet en voor de eventuele 
oppas opa en oma niet, maar zeker organisatorisch is 
het ook voor ons echt een crime. Zie maar eens 
vervanging te vinden in de huidige arbeidsmarkt 
namelijk. Dat is echt schier onmogelijk. Daarom zijn 
we ook blij dat het ministerie voor alle leerlingen 2 
preventieve zelftesten per maand beschikbaar stelt, 
die wij vervolgens uitdelen. Daarmee kan bij klachten 
getest worden en verdere verspreiding mogelijk in 
een vroeg stadium voorkomen worden. 
 
Ook hebben we deze week afscheid genomen van 
meester Marten, onze vakdocent gym. Verder in deze 
nieuwsflits staat hoe we zijn opvolging in elk geval 
tijdelijk hebben kunnen regelen, maar er staat nog 
steeds een reguliere vacature voor een vakdocent 
gym open.  
 
Ook start het zwangerschapsverlof voor 2 van onze 
kleuterjuffen. Maandag 17 oktober is de laatste 
werkdag voor het verlof van juf Sabine. Juf Elise zal 
dan fulltime groep A les gaan geven. Woensdag 18 
oktober is de laatste werkdag voor het verlof van juf 
Renate. Daar zal juf Mandy op maandag en dinsdag 
na de herfstvakantie de vervanging op zich gaan 
nemen. 
 
En dan resten ons nog 3 schoolweken in oktober 
voordat de herfstvakantie (aangevuld met een vrije 
maandag na de vakantie vanwege onze eerste 
studiedag) begint. 
 
Jan Noorlander,   
Directeur BS Het Baken 
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Dankwoord Meester Marten 

Beste ouders,  

  

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor alle lieve 

reacties die ik zowel van jullie als van de kinderen heb 

gekregen na aanleiding van mijn vertrek. Het waren 12 

hele mooie jaren op Het Baken, waar ik tot het laatst met 

veel plezier heb gewerkt. Niet alleen vanwege de fijne 

collega’s maar ook vanwege het enthousiasme van de 

kinderen en de waardering die ik van hen kreeg. De 

kinderen hebben de laatste periode regelmatig met mij 

‘onderhandeld’ hoe ik toch nog zou kunnen blijven 

werken bij Het Baken én mijn koffie droom kon najagen, 

maar helaas deze onderhandelingen liepen op niets uit. 

Bij deze nogmaals hartelijk dank voor de vele mooie 

jaren en misschien komen we elkaar in de toekomst nog 

eens tegen.  

  

Veel liefs,  

Marten 

 

Openstaande vacatures 

In de vorige Nieuwsflits moesten we u melden dat we 

3 vacatures open hadden staan. Inmiddels is er per 1 

november één vacature (bij de kleuters) ingevuld. We 

hebben dus nog 2 vacatures in te vullen: 

 

1. Gym (groepen 3 t/m 8)  

WTF 0,5 – 0,6 op de maandag, woensdag en 

vrijdagochtend. 

2. Bovenbouw (groep 6): WTF 0,5 – 0,8 Op in 

elk geval maandag t/m woensdag of 

woensdag t/m vrijdag. De eventueel 4e dag is 

een bonus en kan/mag in overleg. 

 
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.       

 

  

 



Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: oktober 
 
1 oktober: Juf Elles jarig 
5 oktober: Dag van de Leerkracht 
  Start Kinderboekenweek 
  Sportdag 1 – 6 (starten op school) 
8 oktober: Juf Baukje jarig 
10 oktober: Juf Annette jarig 
13 oktober: 19.00 u MR-vergadering 
14 oktober: Schoolfotograaf  
17 oktober: Schoolfotograaf 
  Laatste werkdag Juf Sabine voor  
                           Zwangerschapsverlof 
18 oktober: Laatste werkdag juf Renate voor  
                           Zwangerschapsverlof 
19 oktober: Schoolfotograaf 
21 oktober: Maandsluiting 1 
22 oktober: Juf Trudy jarig 
 
24 t/m 28 oktober: Herfstvakantie 
 
26 oktober: Juf Renate en juf Karin jarig 
31 oktober: Studiedag team (alle leerlingen vrij) 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

 

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 

Zoals als eerder in deze Nieuwsflits genoemd was 

vandaag de laatste dag van Meester Marten op Het 

Baken. Het is ons (nog) niet gelukt om een structurele 

opvolg(st)er voor hem op maandag, woensdagochtend 

en vrijdagochtend te vinden. 

Daarom hebben wij een uitzendbureau voor 

vakleerkrachten ingeschakeld. Als ‘noodoplossing’ 

zullen de meesters Olivier (maandag) en Jaap 

(woensdag- en vrijdagochtend) les gaan geven totdat 

wij een vervang(st)er gevonden hebben. 

 

Het gymrooster is als volgt: 

 

Maandag 

  Meester Olivier  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 Jaap  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 Jaap  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 

 

 

Eten en drinken tijdens kleine pauze en overblijf 

Zoals u weet hebben wij een beleid inzake het eten en 

drinken op school dat op ‘gezondheid’ gericht is. Met 

‘Donderdag Fruitdag’ als wekelijkse exponent hiervan.  

 

Helaas merken wij echter, met name tijdens de 

overblijfpauze, dat broodtrommeltjes weer ten dele 

gevuld worden met chocolade, snoep en koek. Dat is 

echter niet de bedoeling. Los van het feit dat we gezond 

gedrag propageren, willen we ook voorkomen dat het 



ene kind een lunch met chocoprinsen en dropsleutels 

heeft en het andere kind brood en fruit.  

 

Wij willen u dan ook met klem verzoeken om geen 

snoep/koek/chocolade mee te geven naar school. Zeker 

ook om teleurstelling bij uw kind te voorkomen, want het 

kan zijn dat wij of de TSO deze artikelen weer 

ongeopend in het trommeltje met uw kind mee naar huis 

geven. 

 

 
 

 

Thema 1 Leefstijl  

Op Het Baken besteden we gericht aandacht aan de 
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. 
Wij maken daarbij gebruik van de methode Leefstijl.  
De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op 
ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de 
moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en 
luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met 
gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen 
durven nemen, en opkomen voor jezelf. 
 
Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe 
groep. Zelfs als je dezelfde groep zou houden, zal het 
effect van minstens 6 weken vakantie je niet ontgaan. 
Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep 
heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het 
groepsvormingsproces van vooraf aan begint. Ook 
het gekke schooljaar van 2020-2021 heeft impact 
gehad op de groep.  
 
Het Leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes 
thema’s. Om het groepsvormingsproces van vooraf 
aan te beginnen starten we met het thema: De groep? 
Dat zijn wij. Door middel van dit thema en veel 
groepsvormende activiteiten starten we met het 
groepsvormingsproces om het jaar goed te kunnen 
starten.  
 
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan 
de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen 
kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als 
bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en creativiteit binnen de groep. 
 
De leerkrachten besteden tot de herfstvakantie veel 
tijd aan het groepsvormingsproces. Dit kan door 
middel van de Leefstijl lessen of door vele 
groepsvormende spelletjes in de klas te doen. Zo 
hopen we weer een goede start te maken met de 
groep! 

Kinderpostzegelactie 

 

 
 

Op woensdag 28 september t/m 5 oktober doen de 

leerlingen uit de groepen 7 weer mee aan de jaarlijkse 

Kinderpostzegelactie. De kinderen kunnen die middag 

dan bij familie, vrienden en bekenden langs om 

kinderzegels te verkopen. De opbrengst is bestemd voor 

goede doelen die betrekking hebben op kinderen. 

 

Op de site www.kinderpostzegels.nl    treft u meer 

informatie aan. 

 

Schoolfotograaf 

• De schoolfotograaf komt op vrijdag 14-10 en 

maandag 17-10 voor de groepsfoto’s en de 

portretfoto's (die waarschijnlijk met een 

betonlook achtergrond zullen zijn.) 

• Op woensdag 19-10 worden de broers en 

zussen foto’s gemaakt. (Alleen broers en 

zussen die op Het Baken zitten) 

• We hebben nog een aantal hulpouders nodig 

om de kinderen te halen en begeleiden. Graag 

1 per fotograaf per dagdeel. We hebben dus 

zo'n 10 ouders nodig. Daarvoor is vandaag een 

social schools berichtje verstuurd met informatie 

om u hiervoor aan te melden. (Deze hulpouders 

krijgen 25% korting op hun bestelling.) 

• Op welke dag elke groep aan de beurt is, hoor u 

later nog, want de fotograaf is nog druk aan het 

plannen met de werkgroep. 

 

 
 

 

 

 

http://www.kinderpostzegels.nl/


Rooster maandsluitingen 

 
 

TSO/Overblijf 

De TSO draait ook weer op volle toeren. Wel zien we 
heel veel (extra) leerlingen uit de bovenbouw gebruik 
maken van de TSO. Dat is niet verboden, maar in de 
bovenbouw juichen we het thuis eten van leerlingen 
eigenlijk wel toe. Dat is toch een groep pré-pubers die 
het brood in 5 minuten op heeft en zich door een TSO 
medewerker wat lastiger laat sturen. Daarnaast is het 
voor hen ook prima mogelijk om verantwoord 
zelfstandig naar huis te fietsen en daar zelf een 
boterham te smeren. Zeker in het kader van de 
naderende overstap naar het voortgezet onderwijs. 
 
Het zou daarom fijn zijn als we in de bovenbouw en 
dan vooral in de groepen 7 en 8 de hoeveelheid 
kinderen die gebruik maakt van de TSO iets terug 
kunnen brengen. Wij hopen daarbij op uw 
medewerking. 
 
 

Tijdig op school - inloopdagen 

• We merken dat met name op inloopdagen er 

ouders zijn die hun kind (ruim) na 8.30 u pas 

naar school brengen.  We snappen dat in het 

verkeer druk kan zijn, zeker met regen. Maar 

we willen toch echt graag om 8.30 uur 

beginnen met de lessen en dan is het niet fijn 

(ook voor een kind niet) om 5-10 min later een 

klas ingeschoven te worden. 

• Aan de andere kant merken we ook op niet-

inloopdagen dat er regelmatig ouders toch 

ook de school inlopen. Alleen als er echt hele 

dringende omstandigheden zijn kan dat, 

maar in alle andere gevallen is dat niet de 

bedoeling. 

 

We hopen dat u hier rekening mee wilt houden. 

Alvast bedankt! 

 
 
 
 

Gezocht overblijfkrachten 

 

 
 

 

Kinderboekenweek 

Beste ouders, 

 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 

zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een 

hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten 

en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur 

is overal om ons heen. Buiten is er van alles te 

ontdekken en te doen. 

 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een 

echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om 

al het moois van de natuur te zien! Leer over 

bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, 

dompel je onder in spannende verhalen over woeste 

buitenavonturen of verwonder je over prachtige 

natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee 

naar buiten. 

 

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-

Ga-Groen! 

 

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 
 



 
 

 

De Kinderboekenweek duurt van 5 t/m 16 oktober. 

Ook op school zullen er in de klassen verschillende 

activiteiten gedaan worden rondom dit thema, om de 

kinderen extra te motiveren te gaan lezen. Voor u als 

ouders is deze week ook hét moment om uw 

kind(eren) te stimuleren te lezen. 

 

Om de Kinderboekenweek te openen mogen alle 

kinderen op donderdag 6 oktober iets groens 

aantrekken. Denk aan: shirts, broeken, diadeem, 

speldjes ect. Houd ook Social Schools in de gaten 

voor evt. hulp die gevraagd kan worden door de 

leerkracht van uw kind. 

 

Veel (lees)plezier deze week!  

 

Namens de commissie: Chamara, Joy, Marinda, 

Marloes, Nathalie, Karen en Tamara. 

 

Verbouwing school  

2023 wordt een verbouwingsjaar op onze school. In 

het kader van verduurzaming en frisse lucht gaan er 

in fases verschillende werkzaamheden uitgevoerd 

worden. Het is de bedoeling dat we ‘van het gas af 

gaan’, zonnepanelen op het dak krijgen, alle 

verlichting vervangen gaat worden door LED 

verlichting, alle kozijnen geschilderd worden en een 

heel nieuw ventilatiesysteem (met een vorm van 

koeling) aangelegd wordt en wellicht ook handige 

kleine interne aanpassingen verricht wordenwaardoor 

de school gewoon net wat handiger wordt om les in te 

geven. Allemaal mooie vooruitzichten als alles klaar 

is. Dan is de school weer volledig opgefrist, duurzaam 

en helemaal klaar voor de toekomst.  

Uiteraard moeten er eerst ook nog voor bepaalde 

zaken omgevingsvergunningen worden aangevraagd 

waar dan weer een bezwaarprocedure op volgt.  

 

Zoals altijd zal je dan eerst tijdelijk een verbouwfase 

door moeten als school. De bekende ene stap 

achteruit om er daarna 3 vooruit te kunnen maken.  

Gelukkig wordt dit allemaal bovenschools geregeld 

door onze facilitair manager, zodat wij ons vooral op 

het onderwijs kunnen blijven richten. De bedoeling is 

dat we in elk geval alle groepen tijdens die verbouwing 

gewoon in dit gebouw kunnen houden en grote 

ingrepen in de vakanties gebeuren. Dat op school 

houden kan betekenen dat we tijdelijk een deel van 

het speellokaal als klaslokaal/lokalen gaan gebruiken 

of dat wellicht de peuters elders gehuisvest gaan 

worden en wij tijdelijk die lokalen kunnen gaan 

gebruiken. Hoe dat gaat lopen weten we nog niet, 

want dat hangt van veel externe factoren af.  

Ook hoe de bouwstroom precies gaat lopen is nu nog 

onbekend. Veel hangt samen met beschikbaarheid 

van menskracht, de levertijd op materialen, de afgifte 

van vergunningen en de mogelijkheden die we 

onderwijskundig hebben. 

 

We houden u op de hoogte! 

 

 

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

