
  
 
 
 
 
 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Helaas is het meer dan ooit weer corona dat de klok 
slaat in ons land. Dus ook op school. Elders in de 
Nieuwsflits ziet u de aanvullende corona maatregelen 
staan waarmee wij vanaf woensdag mee te maken 
kregen. Dat zal ook weer enig effect hebben op de 
Sinterklaasviering en de Kerstviering. Gelukkig laten 
de regels ons de ruimte om het onderwijs gewoon 
door te laten gaan. Natuurlijk is op het moment van 
schrijven nog niet bekend wat er op de ingelaste 
persconferentie van vanavond weer besloten gaat 
worden. Op dit moment lijkt het er echter op dat de 
scholen gewoon open blijven, maar dat er wellicht bij 
betreden en verlaten van de school een 
mondkapjesplicht op de gangen voor leerlingen vanaf 
groep 6 gaat gelden. Dan weet u in elk geval (als dit 
klopt) wat u op uw lijstje met weekend-boodschappen 
kunt zetten… We gaan het horen vanavond! 
 
We merken in elk geval wel dat het aantal 
besmettingen redelijk stabiel blijft rond de 6-7%. 
Natuurlijk wisselen de namen van de afwezige 
kinderen dagelijks, want er komen ook elke dag weer 
kinderen terug uit quarantaine. Echte grote dagelijkse 
pieken zijn een uitzondering en de aantallen 
afwezigen verschillen sterk per groep. Wij vinden het 
als team heel fijn om te merken dat u uw 
verantwoordelijkheid heeft genomen en uw kind bij 
twijfel zelf test. Zo’n 90% van de besmettingen op 
onze school wordt op die manier gevonden en 
bevestigd door de PCR-test van de GGD. Dank 
daarvoor! 
 
Gezien de huidige corona-maatregelen leek het ons 
niet verstandig om de lustrumactiviteit ‘de Baken-
bakt-dag’ door te laten gaan op 20 december. Die 
willen we niet laten vervallen, maar omruilen met de 
‘pyjama dag’ die op 20 januari gepland staan. Hoe dat 
precies gaat lopen hangt ook af van de dan geldende 
voorschriften. Dat hoor u later nog van de 
lustrumcommissie. 
 
Voor ons blijft het een pittige klus om de groepen 
bemenst te houden. Dat is vorige week in 2 groepen 
helaas niet gelukt en dat zal waarschijnlijk ook nog 
weleens vaker niet lukken. Over het algemeen 
kunnen we de bemensing echter, door intern wat te 
schuiven en de bereidheid van parttimers om zo nu 
en dan een dag extra te werken, redelijk goed 
opvangen.  
 
Je zou het bijna vergeten, maar de (oudste) kleuters 
hebben hun eerste rapport gehad. Ook heeft  
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afgelopen dinsdag de digitale voorlichtingsavond over 
het voortgezet onderwijs voor de ouders van de 
groepen 8 plaatsgevonden. En is iedereen in de ban 
van Sinterklaas! Gelukkig dat ook deze schoolse 
routine nog steeds plaats kan vinden en laten we 
hopen dat dit ook na de persconferentie van vanavond 
nog steeds mogelijk blijft. 
 
Jan Noorlander, Directeur BS Het Baken 
 

Aanvullende corona maatregelen 

 

 
 
Afgelopen woensdag publiceerde het kabinet/het 
OMT een aantal aanvullende corona maatregelen. De 
meeste regels maakten al onderdeel uit van ons 
huidige beleid. De belangrijkste aanvullende 
maatregelen staan hieronder: 
 
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, 
tenzij het niet anders kan. 

 Contact met ouders gaat bij voorkeur per mail, 
telefonisch of via TEAMS. 

 Alleen hele specifieke zorggesprekken vinden 
nog live plaats. De beslissing daarover ligt bij 
de leerkracht/de intern begeleider. 

 De rapportgesprekken van de kleuters zijn 
allemaal via TEAMS. 

 
Hulpouders en TSO 
Hulpouders zijn alleen toegestaan als er een 
onderwijskundige of schoolse noodzaak is. 

 Omdat de TSO essentieel is voor de opvang 
tijdens de lunch, kan dat gewoon doorgaan. 
Zij houden zich aan de geldende hygiëne- en 
afstandsregels. 

 Ook de mediatheek kan open blijven. Ook 
deze ouders houden zich aan de geldende 
regels.  

 Lees- of flitsouders kunnen wel de school in 
indien de leerkracht dit wenselijk vindt. Er 
wordt dan gewerkt op de gang. We willen dit 
wel zo minimaal mogelijk hebben. De 
leerkracht kan daar zelf een beslissing in 
nemen. 

 



 Hulpouders voor andere niet echt essentiële 
onderwijskundige zaken willen we niet in de 
school. 

 Stagiaires mogen gewoon naar school 
komen, mits klachtenvrij. 
 

Vieringen 

 De Sinterklaasviering was al coronaproof 
gemaakt en verloopt in principe zoals 
omschreven in de Sintflits. 

 De werkgroep Kerst gaat kijken naar de 
mogelijkheden. Hoe dat feest er uit gaat 
zien, is nu nog niet bekend. Dat hoort u 
later van ons d.m.v. de Kerstflits. Ook hier 
zal veiligheid voorop staan. (Mocht het 
kerstdiner doorgang kunnen vinden dan 
mogen er maximaal 2 volwassenen in één 
klas. Dat is inclusief de leerkracht.) Veel zal 
ook afhangen van de uitkomst van de 
persconferentie van vanavond. 

 Voor het versieren van de school (Kerst en 
Sint) kunnen bij uitzondering maximaal 6 
ouders de school in. Zij houden afstand en 
dragen een mondkapje. 

 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  december 
 
3 december: Sinterklaas 
                           Continurooster tot 14.00 uur 
12 december: juf Esmeraldha jarig 
14 december: MR-vergadering 19.00 uur 
                           OR-vergadering 20.00 uur 
18 december: juf Joy jarig 
20 december:     Pyjama dag (onder voorbehoud) 
21 december: juf Sabine jarig 
22 december:   Kerstdiner (onder voorbehoud) 
23 december: Geen viering in de kerk 
  12.00 uur vrij 
25 december: juf Vanessa van der Loo jarig 
 
Kerstvakantie:   
Van vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 
2022 
 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
 

 

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  
 
Resterende studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 

Van de medezeggenschapsraad 

 

 
 

Op 4 november heeft de MR weer vergaderd. We 
hebben o.a. gesproken over de verscherpte 
coronamaatregelen, het schooljaarplan en het 
schoolveiligheidsplan. Er wordt gekeken naar een 
passende cursus voor de MR. Het jaarverslag wordt 
op de website geplaatst. Mocht u vragen hebben, 
schroom niet om contact )met ons te mailen 
(mr@bshetbaken.nl) 
 

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

 

 
 
Afgelopen dinsdag 23/11 heeft de digitale voorlichting 
VO voor de ouders van de groepen 8 plaats 
gevonden. Twee VO-docenten van Melanchthon 
Berkroden (Dhr. Toonen en mevr. Van Rossum) 



hebben een digitale presentatie via TEAMS gegeven 
aan zo’n 60 belangstellende ouders. Gezien de 
respons een geslaagde presentatie! 
 

 
 
Wij plaatsen daar alle actuele informatie die wij 
hebben over de overstap naar het VO op onze 
website. (kopje ‘Informatie’ - ‘ na de basisschool’.) 
 
Wat treft u daar aan? 

- Een link naar de website van ‘De VO-gids’, 
waar u heel makkelijk via een zoekmachine 
een VO-selectie kunt maken. 

- Een link naar een ‘Open dagen planner’ 
- De overstaproutekaart. Daar staan alle data 

en stappen in die belangrijk zijn voor het 
kiezen van een vervolgopleiding in 2021. 

- De structuur van het VO staat er toegelicht.   
- Een checklist voor ouders die wellicht van 

pas kan komen bij de schoolkeuze. 
- Links naar de website van alle VO-scholen in 

de (wijde) omgeving.   

 
Wij zullen deze pagina altijd blijven voorzien van de 
meest actuele informatie. 
 

 
 
 

Digitale scholenmarkt 
Dit is (bijna) de tijd van het jaar waarin ouders en 
leerlingen zich gaan oriënteren op de verschillende 
v(s)o-scholen. Vanwege Corona gebeurt dat dit jaar 
vaak online.  
In onze regio hebben vo-scholen daarom het initiatief 
genomen om samen een digitale scholenmarkt te 
organiseren. Deze wordt gehouden op 19 januari 
2022. Bijna alle scholen in onze omgeving doen mee.  
Op www.dedigitalescholenmarkt.nl komt als het goed 
is voor de kerstvakantie alle informatie te staan voor 
ouders. Die link staat ook op onze site. 
 
Adviesgesprekken VO leerlingen groepen 8 
Die gesprekken vinden plaats van 24 t/m 26 januari.  
 
Het is op dit moment nog afhankelijk van de 
coronamaatregelen of dat live op school of digitaal via 
TEAMS plaats gaat vinden. Dat hoort u begin januari 
nog van ons. 
 

Aanmelden jongere broertjes en zusjes 

 

 
 
Het komt voor dat ouders nog weleens vergeten om 
jongere kinderen uit het gezin tijdig aan te melden. Om 
het voor ons werkbaar te houden en teleurstellingen 
te voorkomen zou dat aanmelden uiterlijk ongeveer 
rond het 2e levensjaar van een kind moeten 
gebeuren. Eerder mag ook uiteraard, want dat is voor 
ons organisatorisch alleen maar fijner. En anders 
loopt u het risico dat wij geen plekken meer vrij 
hebben.  
 
Dat heeft  dan weer te maken met het feit dat wij ons 
maximale aantal van 6 kleutergroepen al enige tijd 
geleden bereikt hebben. Wij willen ‘onder één dak 
blijven’ als school en gaan dus niet uitbreiden d.m.v. 
een dependance of zoiets. Daarom zijn wij relatief 
beperkt in de aanname van nieuwe kinderen. Wij 
kunnen jaarlijks plek bieden aan 75 jongste kleuters. 
Nummer 76 die zich aanmeldt is dus de eerste waar 
we ‘nee’ tegen moeten zeggen helaas. Dat willen we 
met jongere kinderen uit Baken-gezinnen absoluut 
voorkomen. 
 
Houdt u hier dus alstublieft rekening mee en geef 
z.s.m. ook de jongere kinderen uit uw gezin op. Dat 
voorkomt teleurstellingen. Mocht u een daar een 
inschrijfformulier voor willen hebben, dan kunt u ons 
een mailtje sturen: hetbaken@laurentiusstichting.nl 
 
 
 
 

http://www.dedigitalescholenmarkt.nl/
mailto:hetbaken@laurentiusstichting.nl


Doorgeven wijzigingen in NAW-gegevens 

In coronatijd gaat meer en meer communicatie op 
digitaal of telefonisch. Dat geldt voor de op afstand 
gegeven lessen en instructies via TEAMS, maar ook 
de communicatie met leerkracht, intern begeleider, 
directie, ouderraad of TSO. Daarvoor zijn actuele 
contactgegevens van belang. Wij krijgen aan het 
begin van een schooljaar uiteraard de actuele 
(mail)adressen en telefoonnummers van u via de gele 
calamiteitenformulieren.  
 
De mailadressen worden trouwens alleen door school 
en alleen aan school gebonden organisaties (TSO en 
Ouderraad) gebruikt. Dat is noodzakelijk voor de 
digitalisering van de inning van de TSO- en OR-
bijdragen. De telefoonnummers en adresgegevens 
geven wij niet door. Wij delen die mailadressen en 
telefoonnummers ook niet zonder uw goedvinden met 
externen.  

 
Mocht er gedurende een schooljaar een wijziging 
plaatsvinden in uw adres, telefoonnummer of 
mailadres, dan kunt u dat op 2 manieren aan ons 
doorgeven: 

1. U gebruikt het ‘mutatieformulier t.b.v. de 
leerling administratie’. Dat formulier staat op 
onze website onder het kopje ‘school’ – 
‘documenten’.  Dat formulier kunt u 
vervolgens opsturen naar school, afgeven op 
school of mailen naar de administratief 
medewerker, juf Elles.  

2. Of u stuurt gelijk een mailtje met de nieuwe 
gegevens naar de administratief 
medewerker, juf Elles: 
egaag@bshetbaken.nl  

 
Dan passen wij het automatisch aan in de 
administratie. 
 

Donaties Jubileum 

Omdat we 20 jaar bestaan, hebben we een braderie 
ingepland op 18 mei 2022. Om die braderie tot een 
groot succes te maken, hebben we al eerder middels 
een aparte brief een oproep gedaan tot sponsoring.  
 
Gelukkig hebben we al een tiental donaties binnen 
gekregen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Uiteraard hopen we op nog wat meer donaties!! 
 
Wat kunnen wij gebruiken: 

 Cadeaus voor het rad van fortuin 
 Cadeaubonnen voor het rad van fortuin 
 Een geldbedrag (elk bedrag is welkom) 

storten op onze schoolrekening t.a.v. 
Lustrum Baken: NL51RABO0302485392 

Uw bedrijfsnaam (logo) plaatsen wij in onze speciale 
braderie info die voorafgaand aan alle ouders zal 
worden gestuurd. Tijdens de braderie kunnen wij uw 
logo op een zichtbare plek tonen. 
 
De opbrengst van de braderie zal voor een deel ten 
goede komen aan de school en voor een deel 
gedoneerd worden aan stichting jarige job. 
 
Voor verdere info en contact kunt u mailen naar: 
wvollebregt@bshetbaken.nl  (010-5190620) 
 
Alvast bedankt, 
Namens alle leerlingen, ouders en team van het 
Baken, 
 
De lustrumcommissie 
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