
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De traditioneel korte schoolmaand februari is met de 
start van de Voorjaarsvakantie inmiddels ook al weer 
voorbij gevlogen. Een maand waarin hard aan de 
diverse toetsen gewerkt is door de leerlingen en waar 
de leerkrachten van met name de groepen 3 t/m 8 
alweer bezig zijn met het vullen van de rapporten. 
Verder in deze Nieuwsflits leest u wanneer de 
gesprekken gehouden worden. 
 
Mad Science geeft inmiddels weer aan 5 groepen 
leerlingen van onze school hun naschoolse 
technieklessen. De eerste 2 lessen zijn al weer achter 
de rug. Verder zijn juf Wendy Vollebregt en juf Floortje 
inmiddels bevallen: allebei van een kerngezonde 
zoon. 
 
Carnaval is ook weer fantastisch verlopen! BS Het 
Baken veranderde voor één dag in BS De 
Confettibom. Dit jaar met, naast de installatie van de 
raad van 11 en het traditionele hossen, in elk lokaal 
leuke activiteiten. 
 

 
 
Voor nu wil ik u namens het gehele team een fijne 
Voorjaarsvakantie toewensen. Thuis, in de zon of in 
de sneeuw: geniet er van! 
 
 
We starten weer op maandag 4 maart. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: maart 2019 
 
 
22 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 
 
5 maart: 3e les Mad Science 
8 maart: Rapporten groep 5C mee  
  Juf Petra jarig 
11 maart: deze week facultatieve 
   rapportgesprekken groep 5C 
12 maart: 4e les Mad Science 
  20.00 u Vergadering Ouderraad 
13 maart: Open Dag basisscholen 
15 maart: School gesloten i.v.m. landelijke  
  onderwijsstaking 
19 maart: 5e les Mad Science 
  19.00 uur Vergadering MR 
25 maart: Intekenlijsten rapporten groepen 3 

             t/m 8 (behalve groep 5C) op de 
       whiteboards 

26 maart: 6e les Mad Science 
29 maart: 2e rapport groepen 3 t/m 8 (behalve  
  groep 5C) mee. 
  Maandsluiting 5 
  Nieuwsflits 
31 maart: Zomertijd gaat in (klok uur vooruit) 
 

 

Personalia 

 Juf Wendy Vollebregt is op 11 februari 
bevallen van een kerngezonde zoon: Thijs. 

 Juf Floortje is op 14 februari ook bevallen 
van een kerngezonde zoon: Xander 
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Nationale onderwijsstaking vrijdag 15 maart 2019 

 

 
 
Zoals inhoudelijk in de vorige Nieuwsflits uitgebreid 
beschreven, staat op vrijdag 15 maart een nationale 
onderwijsstaking gepland. Een staking voor alle 
onderwijssoorten, van basisscholen tot universiteiten. 
 
Het Baken is dus definitief gesloten op vrijdag 15 

maart vanwege de staking. 
 
Ik schreef in de vorige Nieuwsflits dat BSO Zus en Zo 
ook opvang zou kunnen regelen voor kinderen die 
geen klant zijn van Zus en Zo. Dat was de informatie 
die ik had doorgekregen. Helaas is die informatie 
incorrect en heeft het hoofdkantoor van Zus en Zo 
aangegeven alleen kosteloze opvang te kunnen 
regelen voor bestaande klanten. 
 
Door deze staking in onze Nieuwsflits van januari al 
aan te kondigen, gaan we er vanuit dat u genoeg tijd 
heeft om zelf of binnen uw sociale netwerk voor 
opvang te zorgen. 
 
Jan Noorlander 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit schooljaar.   
 
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 
 
De datum voor de resterende studiedag is: 

 Vrijdag 24 mei 2019 

 

 

Definitief vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Hieronder staat het inmiddels door de MR 
vastgestelde vakantierooster voor schooljaar 2019-
2020.  
 

Start schooljaar  2019-2020 : maandag 02-09-2019

    

Herfstvakantie:    

Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019  

Kerstvakantie:   

Vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie:  

Vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020  

Pasen    

Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag13-04-2020  

Meivakantie   

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020  

Hemelvaart   

Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020  

Pinksteren   

Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020  

Zomervakantie:   

Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020  

 

De data voor de studiedagen (waarschijnlijk weer een 

tweetal) worden later vastgesteld.  

 

Resterende maandsluitingen 2018-2019 

 

 

 
 

Avondvierdaagse 

Voor in de agenda’s: Vanwege allerlei door de 
gemeente ingeplande festival activiteiten is de 
definitieve datum voor de avondvierdaagse 2019 
officieel vastgesteld op: dinsdag 25 juni t/m vrijdag 
28 juni. 

 



MR nieuws februari 2019 

 

 
 
 
In de vergadering van 7 februari jl. heeft de MR een 
positief advies gegeven over de begroting van 
kalenderjaar 2019. Ook is positief geadviseerd over 
het vakantierooster voor schooljaar 2019/2020.  
 
We hebben met de schooldirectie gesproken over de 
algemene onderwijsstaking op 15 maart a.s. De MR 
ondersteunt de staking. De staking is met name 
bedoeld om duidelijk te maken dat er een behoorlijke 
werkdruk heerst binnen het onderwijs. Wat veel 
ouders zich wellicht niet realiseren, is dat bij veel 
andere (Laurentius) scholen, bij ziekte bijvoorbeeld, 
kinderen verdeeld worden over andere klassen of 
zelfs naar huis gestuurd worden. Op Het Baken weet 
de schooldirectie, mede door inzet van ambulante 
medewerkers en door ondersteuning en het 
enthousiasme van het docententeam, dit nog altijd op 
te vangen. Om te zorgen dat de overheid hier oog 
voor heeft en we niet op Het Baken dergelijke 
situaties ook gaan krijgen, is de staking van belang en 
vragen we uw begrip als ouder daarvoor. 
 
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. 
 
 

Excursies (schoolreizen) 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur en daarmee 
is hopelijk het voorjaar ook weer in aantocht. Dit 
betekent dat de excursie voor de kinderen van het 
Baken er weer aankomt.   
 
De volgende uitstapjes staan dit jaar op het 
programma:  
 
  
Groepen 1-2:  Indoor pretpark Maassluis op 
   dinsdag 16 april.  
 
Groep 3:  De Ontdekhoek en Speeltuin 110- 
  morgen op donderdag 23 mei.  
 

Groep 4:  De Ontdekhoek en Speeltuin 110- 
morgen op dinsdag 4 juni.  

 
Groep 5-6:  Avifauna op 14 juni.        
 
Groepen 7-8:  Drievliet op vrijdag 7 juni.      
 
U zult binnenkort van de ouderraad een 
betalingsverzoek ontvangen. Van ons ontvangt u t.z.t. 
een brief met verdere informatie. Wij hopen u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
De excursiecommissie 
 

 
 
 

Van de DIGI-coaches 

Naarmate leerlingen ouder worden komen ze 
onherroepelijk in aanraking met social media. Dit 
begrip is heel breed. Er wordt gelijk gedacht aan 
Facebook en Instagram, maar WhatsApp , Snapchat 
en games als Minecraft vallen hier net zo goed onder. 
Het kan een verrijking zijn, maar het brengt ook de 
nodige risico’s met zich mee. Digitaal pesten en 
betalen voor games zijn hier voorbeelden van. Op Het 
Baken besteden we hier onder andere aandacht aan 
tijdens de leefstijllessen. Het misbruiken van social 
media gebeurt echter vooral buiten de schooluren. 
Het is dus raadzaam als ouder dit bespreekbaar te 
maken. Hier vindt u een aantal tips. 
 

 
 

 Heeft je kind interesse in een bepaald sociaal 
platform, kijk dan eerst zelf even wat het is.  

 Voor veel sociale platforms moet je kind 
officieel 13 jaar zijn om een account aan te 
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kunnen maken. Toch hebben miljoenen 
jongere kinderen al een account. Maak een 
afweging: heb je begrip voor het feit dat ‘bijna 
iedereen in de klas een account heeft’ of 
houden jullie die leeftijdsgrens aan?  

 Start samen. Maak samen een account aan 
en bespreek alles wat je tegenkomt. 
Onderzoek samen, praat erover en vraag 
door, maar beslis uiteindelijk zelf. Bespreek 
bijvoorbeeld de privacy-instellingen. Welke 
informatie toont je kind aan wie? Praat ook 
over het toevoegen van vrienden: laat alleen 
mensen toe die je goed kent. 

 Leg uit dat als je een foto op internet plaatst, 
je de regie erover verliest. Je weet nooit zeker 
wie de foto ziet en wat diegene ermee zal 
doen.  

 Leg uit dat het makkelijker is om onaardig of 
brutaal te zijn via tekst dan in het echt. Spreek 
daarom af dat je kind zich bij elk bericht 
afvraagt: zou ik dit ook zo zeggen als ik deze 
persoon in de ogen keek?  

 Gaat het om een sociaal netwerk? Word dan 
zelf ook lid en vrienden met je kind, zolang 
hij/zij dat toestaat. 

 Maak afspraken over online spellen die je via 
social media aangeboden worden. Sommige 
spellen maken misbruik van het onbegrip van 
kinderen. Het is lang niet altijd duidelijk of iets 
geld kost of niet. Spreek af dat je kind jou erbij 
haalt als hij in zo’n situatie terechtkomt.  

 Vraag regelmatig aan je kind hoe het gaat en 
wat zijn ervaringen zijn. 

 
Joyce Akse & Henk Molenaar 
Digi-coaches 
 
 

Rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 

Op dinsdag 2 april en donderdag 4 april worden de 
tweede (facultatieve) rapportgesprekken voor de 
groepen 3 t/m 8 weer gehouden op school. Ook dit 
keer werken wij weer met intekenlijsten, die op de 
whiteboards bij de lokalen komen te hangen. Deze 
rapportgesprekken zijn facultatief. 
 
Vanaf maandag 25 maart t/m donderdag 27 maart 
zullen deze intekenlijsten ophangen op de 
whiteboards bij elke klas. Op 29 maart gaat het 
rapport mee naar huis. 
 
N.B.:  

- De rapportgesprekken voor de groepen 
1/2 vinden niet op deze data plaats. Die 
worden gehouden op 4 en 6 juni. 

- Vanwege het zwangerschapsverlof van 
juf Mascha (groep 5C) vinden de 
rapportgesprekken voor deze groep al 
eerder plaats. (zie ‘belangrijke data’) 

 

Goede doelen actie 

Dit schooljaar willen als ‘commissie goede doelen’ 
aandacht vragen voor de plastic soup. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat dit probleem jong en oud 
aangaat, dier en mens en de hele planeet!!!  
  

 
 
 
We willen een zaadje planten bij onze leerlingen om 
na te denken hoe je plastic kan scheiden en 
consuminderen. We willen graag de plastic soup 
foundation steunen. Met het steunen van deze 
organisatie worden alle organisaties die hiervoor actie 
voeren gesteund. 
 
Later dit jaar ontvangt u hier meer informatie over van 
ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
Goede doelen commissie 
 

 

 
 
Vandaag is weer het jaarlijkse Carnaval gevierd op 
school! Het Baken veranderde voor één ochtend in BS 
De Confettibom en Prinses Carnaval An Lei de 1e en 
haar raad zetten het feest in gang met het voorlezen 
van de proclamatie en natuurlijk het ‘hossen’!  
Daarna konden de leerlingen allerlei leuke activiteiten 
doen in alle klassen, waarbij de oudere leerlingen de 



jongere leerlingen onder hun hoede namen. Een zeer 
geslaagde ochtend!!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


