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Beste ouders,

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder staat het resterende vakantierooster voor
het dit schooljaar.

De eerste schoolweken van schooljaar 2018-2019
liggen weer achter ons. De groepen 8 zijn net terug
van een leuk en droog schoolkamp op Texel. De
schoolfotograaf is inmiddels weer langs geweest en
we gaan volgende week starten met de
Kinderboekenweek en het schoolproject.
De eerste maandsluitingen staan gepland op 5
oktober; De dag van de Leerkracht.
Zowel het nieuwe bestuur van de TSO als de
ouderraad
(inclusief
ALV)
en
de
medezeggenschapsraad hebben ook al weer
vergaderd. We zijn dus weer volop gestart!

Herfstvakantie
Zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie
Vrijdag 21-12-2018 t/m zondag 6-1-2019
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 22-2-2019 t/m zondag 3-3-2019
Paasvakantie + Pasen
Vrijdag 19-4-2019 t/m zondag 5-5-2019
Hemelvaart
Donderdag 30-5-2019 t/m zondag 2-6-2019
Pinksteren
Maandag 10-6-2019 t/m woensdag 12-6-2019
Zomervakantie
Vrijdag 19-7-2019 t/m zondag 1-9-2019

Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken
De data voor de studiedagen zijn:
 Maandag 29 oktober 2018
 Vrijdag 24 mei 2019
Belangrijke data
Maandsluitingen 2018-2019
Belangrijke data in: oktober 2018
1 oktober:
3 oktober:
4 oktober:
5 oktober:
8 oktober:
10 oktober:
11 oktober:
18 oktober:

juf Elles jarig
Start Kinderboekenweek &
Schoolproject
Vaccinaties 9 jarigen
Dag van de Leerkracht
Maandsluiting 1
juf Baukje jarig
juf Annette jarig
20.00 u OR-vergadering
17.30 uur Projectavond

20 t/m 28 oktober:
Herfstvakantie
29 oktober:
Studiedag. Alle leerlingen vrij

23 oktober:
26 oktober:
28 oktober:

juf Linda jarig
juf Renate jarig
Juf Karin jarig
Wintertijd (klok uur terug)

Kinderboekenweek
Tot slot heeft de MR haar jaarlijkse taken (voorzitter,
vicevoorzitter, secretaris, invulling werkgroepen)
onderling onder haar leden verdeeld.
Op woensdag 3 oktober starten wij met de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ’kom erbij’.
We gaan de Kinderboekenweek op een gezellige
manier met de hele school openen.
In alle groepen zal het thema vriendschap ter sprake
komen en uiteraard zal er veel aandacht besteed
worden aan boekpromotie en leesplezier. Zo gaan
onder andere de hogere groepen de kinderen uit de
lagere groepen een aantal keer voorlezen.
Daarnaast wordt er een creatieve middag
georganiseerd in de school. Deze zal plaats vinden
op donderdag 11 oktober. In een aantal klassen is
hulp van harte welkom. Houdt u hiervoor de witte
borden bij de lokalen in de gaten.
Bent u benieuwd naar wat er precies gedaan is bij uw
kind(eren) in de groep? Dan bent u tijdens de open
avond van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Deze zal plaats vinden op donderdag 18
oktober van 17.30 uur tot 19.00 uur. Aan de hand
van een speurtocht kunt u samen met uw kind(eren)
de hele school bekijken. Bij de ingang krijgt elke
leerling van Het Baken een vragenblad. Bij het naar
huis gaan leveren de kinderen het vragenblad in. Ze
maken dan kans op een leuke prijs.
Wij hopen op leuke en leerzame weken!

MR nieuws september 2018
In de vergadering van 18 september jl. is de MR dit
schooljaar weer van start gegaan. De MR heeft een
nieuw ouderlid mogen toevoegen, Kim van Vliet. Kim
is ouder van een kind uit groep C. De personele- en
oudergeleding van de MR is hiermee weer compleet.
In deze vergadering heeft de MR de schoolgids, het
jaarplan en het jaarverslag voorgelegd gekregen, die
we zullen doornemen. Ook hebben we zicht gekregen
op het strategisch beleidsplan 2019-2023 voor Het
Baken. Alle scholen van de Laurentius Stichting
zullen hiermee aan de slag gaan.
Inmiddels hebben we begrepen dat er voldoende
kandidaten zijn voor het bestuur van de
Tussenschoolse Opvang (TSO), de overblijf. De
afgelopen week zijn deze bijeen gekomen om nadere
details in te vullen.

Mochten jullie vragen of aanvullingen hebben voor de
MR, dan kunnen jullie ons als MR lid elk benaderen
op school, via de brievenbus bij de hoofdingang naast
het bord bij het podium of via ons mailadres,
mr@bshetbaken.nl Ook is de MR te vinden op de
website van Het Baken. Wij horen graag van jullie.

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.
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.
Schoolkamp Texel groepen 8
De groepen 8 zijn ook dit jaar weer naar Texel (De
Koog) geweest voor hun schoolkamp. Ondanks het
feit dat het nog regende bij het inladen van de koffers,
is het vanaf het moment van vertrek van de bussen
een droge en zelfs zonnige week geworden. Onder
leiding van 6 leerkrachten en 4 vaders hebben de
kinderen een week lang genoten! Bosspellen,
casinoavond,
een
bezoek
aan
Ecomare,
garnalenvissen op de Waddenzee, sport en spel
activiteiten en natuurlijk de bonte avond. En dan nog
de spanning van de busreis, de veerpont en alle
andere activiteiten.

De ouders konden een aantal keer per dag meekijken
op een speciaal daarvoor in het leven geroepen
Instagram-account.
Meester
Marten
becommentarieerde op geheel eigen wijze de live
beelden die hij op dat moment filmde. Op zich al een
aanrader om dat terug te horen! 

Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum,
Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. De avond begint om
19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee)
en is om 21.30 uur afgelopen.
Je kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren,
personeelsadviseurs en opleiders van de pabo’s.
Meer
informatie
vind
je
op:
www.klassewerkdenhaag.nl
Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via dit
formulier.
Graag tot ziens!
Klassewerk

Gelukkig is, op een enkele pleister na, de EHBOkoffer ook weer ongebruikt terug gekomen en hebben
de kinderen genoten van een hele belevenis!

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.

Onderwijs iets voor jou?
Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november
en verken de mogelijkheden!
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het
onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Wij helpen je graag verder. Tijdens de
informatieavond op woensdag 14 november 2018
maak je kennis met dit prachtige vak en de
mogelijkheden die er voor jou zijn
.

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.

