
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Deze periode is traditioneel de rapportperiode voor de 
groepen 3 t/m 8. De kinderen hebben weer hun best 
gedaan en hard gewerkt. De gesprekken vinden 
volgende week dinsdag en donderdag plaats. Deze 
week hebben we ook een aantal gastlessen in de 
bovenbouw gehad in het kader van de ‘week van het 
geld’. 
 
Ook staan er nog aardig wat speciale dingen op de 
planning voor de leerlingen. Zo gaan de groepen 7 en 
8 naar een voorstelling van Musische Vorming, 
hebben we ‘De grote Rekendag’ met de gehele 
school op woensdag 10 april. Daarna zijn op vrijdag 
12 april de Koningsspelen en is er die middag ook nog 
een maandsluiting voor een aantal groepen. 
De CITO-eindtoets voor de groepen 8 vindt plaats op 
16 en 17 april en we sluiten de periode tot aan de 
Meivakantie/Paasvakantie af met onze Paasviering 
op donderdag 18 april. We draaien die dag een 
continurooster tot 14.00 uur.  
Alles over de Paasviering treft u aan in de ‘Paasflits’ 
die u tegelijk met deze Nieuwsflits ontvangt. 
 
Natuurlijk zijn we intern ook weer druk bezig met de 
formatie voor komend schooljaar. De budgetten zijn 
inmiddels bekend en we zijn nu aan het 
inventariseren hoe we de groepsindeling passend 
kunnen maken. Dat begint altijd met het 
inventariseren van persoonlijke wensen van 
leerkrachten: wie wil er meer of minder werken, zijn 
er zieken of zwangere collega’s die vervangen 
moeten worden, wie gaat er gebruik maken van 
mobiliteit, hebben we vacatureruimte, etc. Zoals u zelf 
al wel begrepen zal hebben wordt het ook steeds 
lastiger om voldoende (vervangings)collega’s te  
vinden. Dat het ons de afgelopen jaren steeds weer 
is gelukt door extra investeringen te doen in het 
creëren van een ‘flexibele schil aan ambulante 
leerkrachten’. We zijn de mogelijkheden aan het 
verkennen om dat het komende jaar structureel uit te 
breiden.  Wij hopen in juni de groepsindeling rond te 
hebben.  
 
En de afgelopen- en komende weken zijn ook de 
schilders nog  hard bezig om de gehele buitenkant 
van de school opnieuw strak in de lak te zetten!  
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: april 2019 
 

2 april:   Rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 
4 april:   Rapportgesprekken groepen 3 t/m 8 
5 april    (LIO)Juf Tessa jarig 
10 april: GROTE REKENDAG 
12 april: Juf Stefanie Jarig 
   Juf Karen jarig 
   Maandsluiting 6 

  KONINGSSPELEN 
16 april: Schoolreis groepen 1-2 
18 april: Paasviering + Paasontbijt 
   Continurooster. Iedereen 14.00 uur vrij. 
   Nieuwsflits 
 
19 april t/m 3 mei: Meivakantie 
 
21 april:  Meester Erik jarig 
24 april:  Meester Henk jarig 
    Juf Marian jarig 
 

 
 
 

De Grote Rekendag 

 

 
Op woensdag 10 april doen wij met de hele school 
mee aan “De Grote Rekendag ”. 
 
Het thema is dit jaar “uit verhouding”.  
 
Kinderen verkennen allerlei situaties waarin de 
verhoudingen niet kloppen. Bijv. een uitvergroot ijsje 
of zakje patat voor een snackbar. Ze krijgen 
uitdagende situaties voorgelegd, die ze zelf moeten 
aanpakken. 
 
Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot 
meetactiviteiten en het verkennen van ruimte 
(meetkunde).De kinderen gaan onderzoekend 
rekenen, want zelf ontdekken levert inzicht op 
en…..maakt rekenen leuk! 
 

 



Het zou leuk zijn als u op deze dag uw kind uit 
verhouding verkleed naar school laat komen.(bijv. 
een veel te kleine broek of een veel te grote trui.) 
Ook mogen er voorwerpen meegenomen worden 
die ”uit verhouding” zijn.  
 
We hopen op een heel leerzame en leuke ochtend! 
 
De rekenwerkgroep 
 

Nationale onderwijsstaking vrijdag 15 maart 2019 

Op 15 maart zijn we met een delegatie van het team 
naar het Malieveld gegaan om ook onze stem te laten 
horen. We hopen dat de bewindslieden hier gevoelig 
voor zijn en in elk geval de randvoorwaarden om ons 
vak goed uit te kunnen oefenen nogmaals kritisch 
tegen het licht houden. 
 

 
 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit schooljaar.   
 
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 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 

 

 

 
 

WIJZIGING: Helaas hebben we de tweede 
maandsluiting van dit jaar van groep 7B (stond 
gepland op 7 juni) moeten laten vervallen. Dit i.v.m. de 
schoolreis die op dezelfde dag ingepland staat. 
Verschuiven naar 12 april was geen optie i.v.m. de 
organisatie van de Koningsspelen. 
 

Fontys Onderzoeksprijs gewonnen door juf 
Angela! 

De 10xBeter Onderzoeksprijs van Fontys 
Hogescholen is dit jaar gewonnen door onze collega 
Juf Angela Jansen-Zandbergen.  
Angela heeft daar vorig schooljaar de 2-jarige 
masteropleiding Educational Needs gevolgd bij 
Fontys Hogescholen.  Daarbij hoort ook een afsluitend 
onderzoek. Fontys heeft landelijk jaarlijks zo’n 400 
studenten die diverse masteropleidingen afronden. Uit 
die 400 onderzoeken waren de 10 kwalitatief beste 
onderzoeken genomineerd voor de ‘Fontys 
Onderzoeksprijs’. Angela ’s onderzoek werd 



uiteindelijk als beste verkozen en ze kreeg de prijs 
vorige week woensdagavond uitgereikt. 
 
Uit het juryrapport: “Angela Jansen-Zandbergen wist 
met haar excellente onderzoek ‘Als ik leer hoe ik leer, 
leer ik meer’ een deskundige jury bestaande uit 
docenten en experts te overtuigen. Met het 
onderzoek wilde de docent de situatie voor  begaafde 
leerlingen verbeteren. Hiervoor formuleerde de 
groepsleerkracht en inmiddels coördinator ‘begaafde 
leerlingen’ bij basisschool Het Baken in Berkel en 
Rodenrijs verbetervoorstellen.” 
 
Wij zijn hier natuurlijk heel trots op en hopen dat dit 
onderzoek ook een grote rol gaat spelen bij de 
implementatie van ons onderwijs aan 
(meer)begaafde leerlingen: onze “Levelkids”. 
 
 

 
 
 

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 
 

 
 
 

Wijziging data uitvoering musicals groepen 8 
voor ouders 

Het duurt nog even, maar er is wel een kleine wijziging 
in de opvoeringsdata van de musicals voor de 
groepen 8 gekomen ten opzichte van de in de 
jaarkalender vermeld staande data. (Groep 8B heeft 
een gewijzigde datum) Dit in verband met het mogelijk 
maken van filmopnamen.  
 
De data zijn: 
Groep 8A: Maandag 8 juli  
Groep 8B: Dinsdag 9 juli 
Groep 8C:  Donderdag 11 juli 
 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april worden voor de 7e maal de 
koningsspelen georganiseerd. In een aparte bijlage bij 
deze Nieuwsflits treft u alle nadere informatie aan. Er 
staan weer superleuke sportieve workshops 
ingepland!  Ook de informatie inzake de sponsorloop 
is bijgevoegd. Uw kind krijgt al deze informatie ook 
allemaal op papier mee vandaag. 
 

 


