
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Onder prettige temperaturen zijn we begonnen aan 
de laatste fase van schooljaar. Het schooljaar vliegt 
werkelijk voorbij en we zijn inmiddels organisatorisch 
ook al druk in de weer om alles op de rit te zetten voor 
komend schooljaar. In de volgende Nieuwsflits zal 
dan ook de groepsindeling voor 2019-2020 komen te 
staan.  
 
De groep 8 hebben ook de resultaten van hun CITO-
eindtoets weer terug gekregen. Ook al is deze uitslag 
slechts een tweede gegeven en zijn de leerlingen 
allemaal al aangemeld en aangenomen op een 
school voor voortgezet onderwijs, toch is het altijd een 
spannend moment. We zijn dan ook beretrots op onze 
kanjers uit de groepen 8. Ze hebben redelijk conform 
hun mogelijkheden gescoord. 
 
Ook vinden in deze periode de (meeste) 
schoolreizen/excursies weer plaats en zijn de 
groepen 8 druk in de weer om hun musical in te 
oefenen. De kleuters hebben deze week hun laatste 
rapport gekregen en de sportdag(en) staan op de rol. 
Uw kind neemt daar vandaag een brief over mee naar 
huis. Met nog twee lange (Hemelvaart en Pinksteren) 
weekend aan het einde van de maand vliegen we de 
laatste schoolweken door. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit schooljaar.   
 
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: 24 mei 
2019 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juni 2019 
 
30 mei t/m 2 juni: Vrij i.v.m. Hemelvaart 
 
3 juni:  Juf Marieke H. jarig 
4 juni:  Rapportgesprekken groepen 1-2 
6 juni:  Rapportgesprekken groepen 1-2 
7 juni:  Maandsluiting 7 
 
10 t/m 12 juni: Vrij i.v.m. Pinksteren 
 
13 juni:  TSO-bestuursvergadering 
16 juni:  Juf Marieke D jarig 
  Vaderdag 
17 juni:  Juf Bianca jarig 
  Sportmiddag groepen 7 & 8 (HBR) 
19 juni: Sportdag 1 t/m 6 (groepen 7/8 

assisteren) 
21 juni: Meester jan jarig 
25 juni: 19.00 uur MR-vergadering 
 Start Avondvierdaagse 
26 juni: Juf Wendy van der Drift jarig 
27 juni: 20.00 uur OR-vergadering 
28 juni: Nieuwsflits  
 Finish Avondvierdaagse 
29 juni: Juf Joyce jarig 
 

 
 
 

Excursies (schoolreizen) 

De volgende uitstapjes staan dit jaar nog op het 
programma:  
  
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 heeft inmiddels 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 Medezeggenschapsraad 

 

 
 
 
In de vergadering van 16 mei jl. heeft de MR 
gesproken over de werkdrukgelden die door de 
overheid zijn toegekend. Voor het schooljaar 
2018/2019 zijn deze besteed en binnen het team 
geëvalueerd. Voor schooljaar 2019/2020 zijn de 
werkdrukgelden binnen het schoolteam besproken, 
die hebben geleid tot een gezamenlijk besluit. Er zal 
werkdrukvermindering ingezet worden voor diverse 
groepen, onder meer door het gebruik van een 
rapportmodule, begeleiding en gebruik van tablets. 
 
Het huishoudelijk reglement is in de MR besproken en 
aangepast. Hierin staan onder meer regels hoe de 
MR haar activiteiten binnen school en in overleg met 
de directie zal uitvoeren. 
 
Ook is er gesproken over de verkiezingen voor de 
MR. Zowel binnen het personeel als bij ouders is een 
verkiezing uitgezet. Inmiddels is de MR bezig met het 
vervolgtraject, dat zal leiden tot nieuwe MR leden. In 
een volgende nieuwsflits zullen we deze voorstellen.  
 
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. 
 
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 
 
 

Timmerman Kai 

Kai uit groep 6C is na het schoolproject over de plastic 
soup en het gescheiden ophalen van afval thuis hard 
aan het werk gegaan. Hij heeft eigenhandig een 
prullenbak getimmerd waarin het plastic afval 
verzameld kan worden in zijn klas. Superleuk gedaan! 
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Verkeersexamen groepen 7 

Het theoretisch en ook het praktisch verkeersexamen 
zit er voor alle leerlingen in de groepen 7 weer op! Alle 
leerlingen hebben gelukkig hun diploma gehaald! 
 

 
 

Eerste communie 

Voor een aantal kinderen uit de groepen 4 was 
zondag 26 mei een ‘spannende’ en mooie dag. Zij 
namen voor het eerst deel aan de Eucharistie en 
ontvingen deze dag hun eerste Heilige Communie. 
Het was een feestelijke viering. We feliciteren de 
communicantjes met een volgende stap in hun 
geloofsbeleving en we hopen dat ze samen met hun 
familie hebben kunnen genieten van een feestelijke 
dag. 
 
 
 
 
 
 
 


