
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Hierbij al weer de laatste reguliere Nieuwsflits van dit 
schooljaar. Bij de start van de zomervakantie 
ontvangt u van ons nog een Nieuwsflits met daarin 
alle roosters die betrekking hebben op volgend 
schooljaar.  
 
De groepsindeling voor komend schooljaar is ook (op 
één vacature na) helemaal rond. De krapte op de 
arbeidsmarkt laat zich op dit moment dus ook voelen. 
Verder in deze Nieuwsflits leest u daar meer over. 
 
Op dit moment staan de groepen 8 te popelen om hun 
zang- en acteertalenten te laten zien aan hun ouders 
en medeleerlingen. Weken van voorbereiding gingen 
er aan vooraf, maar in de week van 8  juli zullen zij na 
de musical uit handen van mij of juf Karin het 
basisschoolcertificaat ontvangen. Voor hen gaat op 
dinsdag 16 juli de zomervakantie en ‘de sprong naar 
het voortgezet onderwijs’ beginnen. 
 
De rest van de school heeft die week nog een aantal 
speciale activiteiten, waarover u al eerder informatie 
hebt ontvangen van de commissie Laatste 
schoolweek.  
Het ‘doorschuifuurtje’ waarin alle kinderen 
kennismaken met hun nieuwe leerkracht en nieuwe 
lokaal, vindt plaats op woensdag 17 juli van 11.00 uur 
– 12.00 uur.  
 
En dan start weer de zomervakantie over 4 weken al 
weer! Tot die tijd nog een hoop activiteiten en alvast 
vanaf donderdag 18 juli 12.00 uur: een prettige 
zomervakantie gewenst! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat de resterende vakantie voor dit 
schooljaar.   
 
Zomervakantie  
Vrijdag 19-7-2019 t/m zondag 1-9-2019 
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Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 
aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 
zwangerschappen, vertrekkende collega’s en de 
bijbehorende sollicitatieprocedures. Dat alles zorgde 
voor een behoorlijke uitdaging! 
 
Wij zijn er dan ook trots op u een (bijna) volledige 
groepsindeling te kunnen presenteren waar (bijna) 
alle groepen weer bemenst zijn en  waar we ook nog 
mensen vrij hebben kunnen roosteren voor 
ondersteunende- en vervangende werkzaamheden.  
 
In deze indeling mist u drie collega’s: 

 Juf Inge Heideman gaat volgend schooljaar 
dichter bij huis werken. Zij zal als nieuwe 
uitdaging  les gaan geven op een binnenstad 
school in Rotterdam. 

 Juf Sharon Stelten gaat een carrièreswitch 
maken. Zij heeft na de zomervakantie een 
baan buiten het onderwijs geaccepteerd. 

 Juf Dana Arts heeft kort geleden 
aangegeven te gaan verhuizen naar Leiden 
en heeft daar in de buurt inmiddels ook een 
nieuwe baan geaccepteerd. 

 
Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe werkplek! 
 
Gelukkig is het ons op dit moment al grotendeels 
gelukt om competente en ervaren vervangers te 
vinden: 

 Meester Aad-Jan de Heij stapt over van een 
andere basisschool in Zoetermeer naar Het 
Baken. Hij zal op maandag t/m donderdag in 
een groep 5 les gaan geven. Op vrijdag zal hij 
o.a. werkzaamheden in het kader van 
‘wetenschap en techniek’ op onze school 
vorm gaan geven. 

 Juf Trudy Brand stapt over van een 
basisschool uit Den Haag naar onze school. 
Zij zal op woensdag t/m vrijdag gaan werken 
in groep 1/2F. 

 De vacature voor de vervanging van Juf 
Dana in groep 6C staat op dit moment uit. Dat 
is ‘plan A’.  
Wij hebben gelukkig ook een goed intern  
‘plan B’ voor het geval we geen geschikte 
externe vervanger voor de start van het 
nieuwe schooljaar kunnen vinden. In dat 
geval zal juf Dorien op donderdag en vrijdag 
groep 6C bemensen en zal Meester Aad-Jan 

 



fulltime voor groep 5B staan. Dit is een 
tijdelijke oplossing totdat we de vacature 
ingevuld hebben gekregen. 

 
Hieronder de volledige groepsindeling voor komend 
schooljaar: 
 
Groep 1/2A : juf Sabine  
Groep 1/2B : juf Julia en juf Silvia 
Groep 1/2C : juf Stefanie 
Groep 1/2D : juf Vanessa Kaminski en juf 
    Karen 
Groep 1/2E  : juf Baukje en juf Jacqueline 
Groep 1/2F : juf Renate en juf Trudy 
Groep 3A : juf Nathalie en juf Karin 
Groep 3B : juf Brigitte en juf Anne 
Groep 3C : juf Wendy Vollebregt en juf  

Jessica v/d Heijden 
Groep 4A : juf Jeannette en meester  
   Tom 
Groep 4B : juf Saskia en juf Denise 
Groep 4C : juf Tamara en juf Petra 
Groep 5A : juf Annette en juf Floortje 
Groep 5B : Meester Aad-Jan en juf  
   Dorien 
Groep 5C : juf Mascha en juf Marieke  
   van Dijk 
Groep 6A : juf Angela en juf Marinda 
Groep 6B : juf Eveline en juf Marieke 

Hulst 
Groep 6C : juf Joyce en vacature 
Groep 7A : juf Bianca en juf Joy 
Groep 7B : meester Erik 
Groep 7C : juf Chamara 
Groep 8A : juf Esmeraldha en juf Yvette 
Groep 8B : juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C : juf Wendy van der Drift 
 
Gym  : meester Marten en juf  
   Jessica van Koeveringe 
Conciërge : juf Monica 
Onderwijsassistente: juf Vanessa v/d Loo 
Ondersteuning:  juf Mariette 
   juf Marian 
Interne begeleiding: juf Sandra en juf Heleen 
Adjunct-Directeur: juf Karin 
Directeur : meester Jan 
 
De groepen schuiven wat naam betreft gewoon door: 
groep 3A wordt groep 4A, groep 3B wordt 4B etc. De 
indeling van de nieuwe groepen 3 is vandaag met een 
begeleidende brief meegegeven aan alle nieuwe 
groep 3 leerlingen. 
 
 

Vakantierooster volgend schooljaar (2019-2020) 

Hieronder staat het 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 
 
Studiedagen: 

- Maandag 28 oktober 2019 
- Vrijdag 6 maart 2020 

 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juli 2019 
 
1 juli:  Juf Jessica van der Heijden jarig 
3 juli:  Juffendag kleutergroepen 
8 juli:  Afscheidsavond groep 8A 
9 juli:  Afscheidsavond groep 8B 
11 juli:  Afscheidsavond groep 8C 
16 juli:  Laatste schooldag groepen 8 
17 juli:  Doorschuifuurtje 11.00 u – 12.00 u 
18 juli:  3e rapport (groepen 3 t/m 7) 
  Alle leerlingen 12.00 u vrijdag 
  Nieuwsflits  

 

Uitvoeringen musicals groepen 8 

De groepen 8 hebben deze maand keihard geoefend 
met hun musical. Decors en rekwisieten zijn gemaakt, 
vele uren zijn geoefend op het toneelspel en de zang 
en bij sommige kinderen is de plankenkoorts al 
voelbaar. 
 
Alle groepen hebben meerdere optredens. Hieronder 
staat de planning voor alle drie de groepen 8: 
 
Maandag 1 juli   
De generale repetitie: 
 

 Om 9.30u zal groep 8a optreden voor de 
groepen 3a, 4a, 5a, 6a, 7a  

 Om 13.00u zal groep 8b optreden voor de 
opa’s en oma’s + eventuele jongere broertjes 
of zusjes 

  
Dinsdag 2 juli   
De generale repetitie: 
 



 Om 9.30u zal groep 8b optreden voor de 
groepen 3b, 4b, 5b, 6b, 7b  

 Om 13.00u zal groep 8c optreden voor de 
opa’s en oma’s + eventuele jongere 
broertjes of zusjes 

  
Donderdag 4 juni   
De generale repetitie: 
 

 Om 9.30u zal groep 8c optreden voor de 
groepen 3c, 4c, 5c, 6c, 7c  

 Om 13.00u zal groep 8a optreden voor de 
opa’s en oma’s + eventuele jongere 
broertjes of zusjes 

 
 

Presentatieborden bij de drie ingangen 

Bij elke ingang hangt in de betreffende hal een digitaal 
presentatiescherm. Dit is bedoeld als extra service 
aan u. Wij vullen deze presentatieschermen namelijk 
zoveel mogelijk met actuele informatie over de 
activiteiten in de school. Tot aan de 
weersvoorspelling aan toe!   
Onder schooltijd komt er ook informatie voor de 
kinderen op te staan. We hopen dat dit weer een 
steentje bijdraagt aan de informatievoorziening op 
school. 
 

 
 

Sportdagen 

De sportmiddag voor de groepen 7 & 8 is vorige week 
maandag onder heerlijke weersomstandigheden 
gehouden. Een competitieve middag waarbij de 

leerlingen zich bij de diverse teamsporten van hun 
beste sportieve kant lieten zien.  
 

 
 

 
 

 
 
De sportdag voor de groepen 1 t/m 6 waarbij de 
leerlingen van de groepen 7 & 8 als begeleider 
geassisteerd hebben, verregende helaas op de 
oorspronkelijke datum. Het zag er lang naar uit dat de 
extreme hitte die de week ook het houden van de 
sportdag op de reservedatum onmogelijk zou maken. 
Gelukkig kwam er net op woensdag een dip in de 
temperatuur en kon deze dag gewoon doorgaan. Met 
de hele ochtend opzwepende muziek op de 



achtergrond hebben we allemaal genoten van een 
hele leuk verlopen sportdag! (foto hieronder: de 
muzikale voorbereidingen.) 
 

 
 
Op drie velden werd enthousiast en over het 
algemeen zeer sportief gesport.  
 

 
 

 
 
Gelukkig was er ook genoeg tijd om even bij te komen 
en het meegebrachte tussendoortje op te eten en 
drinken. 

 
 
Al met al een hele geslaagde sportdag!! 
 

We zijn winnaar van de ‘Joker’!! 

Dit jaar zijn wij de trotse winnaar geworden van de 
Laurentiusstichting Stimuleringsprijs: De Joker! 
 

 
 
De Joker is een prijs, die is ingesteld op 1 september 
2016 bij het afscheid van mevrouw Joke Reijman, 
voorzitter College van Bestuur en is een jaarlijks uit te 
reiken stimuleringsprijs voor scholen die binnen het 
schooljaar een innovatief onderwijskundig project 
hebben uitgevoerd en daarmee een stuk vernieuwing 
in het onderwijs tot stand hebben gebracht op hun 
school. 
 
De inzending moet: 

 Als thema inspireren en vernieuwend of 
innovatief zijn op het gebied van 
schoolontwikkeling en leren. 

 Qua inhoud en uitvoering ontstaan zijn in of 
een relatie hebben met de dagelijkse 
praktijk. 

 Een stimulerende en inspirerende 
meerwaarde hebben voor de overige 
scholen van de stichting. 

 
Ons gehele traject rond de invoering van het onderwijs 
aan begaafde leerlingen is door de jury (bestaande uit 



de oud-voorzitter van het CVB, Joke Reyman, één 
Laurentius directeur, één Laurentius leerkracht en 
twee Laurentius leerlingen) tot winnaar uitgeroepen! 
 
Wij hebben daarmee, naast de eeuwige roem 
natuurlijk, een bronzen Joker-beeldje ook nog een 
geldprijs van € 1000 gewonnen!! Die geldprijs is 
bedoeld voor de verdere uitdieping van het onderwijs 
aan begaafde kinderen. 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 
 
In de vergadering van 18 juni jl. heeft de MR al deels 
kennis gemaakt met nieuwe leden. Vanuit de 
personele MR geleding komen juf Yvette Leuven 
(groep 8b én a) en juf Floortje Prins -Withagen (groep 
5b) de MR versterken. Vanuit de oudergeleding is een 
nieuw ouderlid verkozen, Bart Splinter (ouder van een 
kind uit groep 3a). We wensen hen veel succes in hun 
MR rol. 
  
Deze laatste MR vergadering heeft de MR de 
vergaderdata voor het komend schooljaar vastgesteld 
en de taken verdeeld onder de leden. De MR is ook 
vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad) van de 
Laurentiusstichting; ook hier is invulling aan gegeven 
voor het komend schooljaar. 
  
De MR heeft ingestemd met het schoolplan 2019-
2023, dat door de directie is toegelicht in de MR 
vergadering. 
  
Vragen of opmerkingen voor de MR, kunnen aan ons 
als MR lid elk gesteld worden, via de brievenbus bij 
de hoofdingang naast het bord bij het podium of via 
ons mailadres,mr@bshetbaken.nl. De MR is tevens 
te vinden op de website van Het Baken. Wij horen 
graag van jullie en kijken uit naar een nieuw, mooi 
schooljaar. 
  
Als laatste willen we Léon van Es, Denise van Asch 
en Sharon Stelten bedanken voor hun inzet en 
bijdrage in de MR de afgelopen jaren. Het was fijn met 
jullie samen te werken, bedankt! 
 
De medezeggenschapsraad 
 

Laatste schoolweek uitjes 

Beste ouders,  
 
We naderen weer het einde van het schooljaar en zijn 
bezig met de planning van de laatste schoolweek. We 

draaien op dinsdag 16 juli met een continurooster tot 
14.00 uur.    
 
Die dag gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
naar de Noord AA. De groepen 1 t/m 4 volgen een 
programma op school. 
 
Houdt u hier vast rekening mee i.v.m. de opvang van 
uw kind(eren) en het eventueel doorgeven aan een 
BSO-organisatie. 
 
Meer informatie over de laatste schoolweek ontvangt 
u nog te zijner tijd. 
 
Werkgroep  Laatste Schoolweek 
 

Leuker leren 

Regelmatig proberen we ons onderwijs ook op een 
andere manier te organiseren. Dit om meer aan te 
sluiten op de behoefte van de kinderen en gewoon om 
de lessen leuker of praktischer te maken. 
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

- Groepsdoorbroken lezen waarbij oudere 
kinderen jongere kinderen begeleiden. 

- Ondersteuning van de groepen 7 & 8 bij de 
sportdag. 

- In sommige groepen dieren en/of meer 
praktische lessen in de klas. 

- Realistisch rekenen tijdens de kooklessen en 
buitenlessen. 

- Leerlingen die in de bovenbouw zelf lessen 
verzorgen. 

- Een planbord bij de kleuters dat het 
eigenaarschap meer bij de kinderen legt. 

- Speelhoeken bij de kleuters die de fantasie 
van kinderen meer prikkelen. 

- Werken op andere plaatsen dan alleen in het 
klaslokaal. Zowel in de school als buiten de 
school. 
 

Een voorbeeld daarvan was vorige week een leesles 
van een groep 6 die buiten de school plaats vond. Zo 
werd er wat verkoeling buiten gevonden en toch 
gewerkt. 
 

 



Ons doel is om dit in de toekomst bijvoorbeeld ook uit 
te breiden met kleine schooltuintjes op onze 
binnenspeelplaats. Wij hopen op die manier meer 
praktijk binnen de school te halen en het nuttige ook 
meer met het aangename te kunnen verenigen.  
 

Schoolfeest groepen 7 & 8 

Onder de bezielende leiding van de leerlingenraad 
heeft vorige week donderdagavond weer het 
jaarlijkse schoolfeest voor de groepen 7 & 8 
plaatsgevonden. 
De leerlingenraad was verantwoordelijk voor de 
muziek, de organisatie, de kaartverkoop, 
budgettering en de hapjes en drankjes.  
Het was een supergezellige avond voor alle 
leerlingen!! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


