
  
 
 
 
 
 

 

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 vakantie-Nieuwsflits met 
daarin alle roosters die betrekking hebben op volgend 
schooljaar. Daarin zal ook de uitwerking komen te 
staan van een mogelijk 4e protocol. Dat zal afhangen 
van verschillende factoren, zoals het beeld dat de 
besmettingscijfers gedurende de vakantieweken 
laten zien.  
 

 
 
Het ritme vinden was de afgelopen weken de 
moeilijkste opgave. Zowel bij leerkrachten als bij 
leerlingen. Het samensmelten van de halve groepen 
ging soms weer gepaard met het bekende ‘storming-
norming en forming’ principe, dat we eigenlijk alleen 
kenden van de start van een schooljaar. Ook merk je 
dan als leerkracht dat het les geven aan halve 
groepen er vanzelfsprekend voor zorgde dat je veel 
meer persoonlijke aandacht kon geven aan de 
leerlingen. We weten echter ook dat het Rijk niet 
ineens een extra financiering gaat bekostigen die 
groepen van maximaal ongeveer 20 leerlingen 
mogelijk gaat maken, maar wat zou dat ideaal zijn! 
We blijven dromen!  
 
Het coronavirus heeft onbedoeld echter ook andere 
zaken duidelijk gemaakt: 

- Zo was Microsoft Teams eerst de minst 
gebruikte optie in het Office-365 pakket. De 
afgelopen maanden werd het ineens in korte 
tijd verreweg de meest gebruikte applicatie. 
Wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat 
deze applicatie ook in de toekomst ingezet 
blijft worden. Mogelijkheden zijn o.a.; 
werkgroep overleggen, onderwijs aan 
langdurig zieke leerlingen, gesprekken met 
ouders zodat reistijd of afstand als 
belemmering wordt weggenomen. Daar zal 
dus ook vanaf volgend schooljaar ‘mee 
gespeeld’ kunnen worden. 
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- Vanaf het begin van de coronacrisis mochten 

ouders niet meer de school/de klas in. Dit 
vanwege de kans op besmetting. De 
anderhalvemeterregel zal ook nog wel enige 
tijd de norm blijven. Wat ons in die periode 
opviel was de rust waarmee kinderen vanaf 
dat moment zelf binnen kwamen. We konden 
in alle klassen voor het eerst echt op tijd 
starten met de lessen en het inloopkwartier 
ademde veel meer rust uit. Ook zagen we in 
korte tijd de zelfstandigheid en de 
zelfverantwoordelijkheid van de kinderen 
sterk toe nemen. Jassen werden zelf aan- en 
uit getrokken en opgehangen, broodtrommels 
en fruit werden keurig op de daarvoor 
bestemde plaatsen neergezet, kleine 
mededelingen werden door de kinderen zelf 
netjes aan de leerkrachten doorgegeven  en 
er waren ineens veel minder kinderen die 
spullen van thuis (eten/drinken, 
gymspullen/huiswerk etc.) vergeten waren 
mee te nemen. Wij hebben dan ook met de 
MR besproken dat we dit volgend jaar (of 
eigenlijk ‘na alle Corona protocollen’) als 
schoolregel in gaan voeren. Puur omdat het 
rust, effectieve leertijd en zelfstandigheid en 
de zelfverantwoordelijkheid van kinderen 
vergroot. 
De denkrichting is op dit moment om wel 
ouders toe te laten in de groepen 1-2 en tot 
de Herfstvakantie in de groepen 3. Verder 
niet, op een enkel maandelijks vast moment 
na. Hoe die regel er in de praktijk precies komt 
uit te zien gaan we nog verder uitwerken en 
zal in de vakantie-Nieuwsflits komen te staan. 

- Zo zullen we ook aan het eind van de 
zomervakantie moeten kijken of het sowieso 
al mag om ouders (niet zijnde hulpouders) toe 
te mogen laten in de school. Als dat nog niet 
mag dan zal het brengen en halen op 
dezelfde manier worden voortgezet. Als dat 
wel mag dan zullen we zeer waarschijnlijk  
gaan werken zoals hierboven beschreven 
staat. 

- Gym ging in de Coronatijd niet door omdat het 
simpelweg niet mocht. Vanaf vorige week 
gymmen we standaard buiten en bij slecht 
weer (matig intensief) binnen. De buitengym 
bij mooi weer bevalt eigenlijk uitstekend. Met 
de warmte deze week werd ook daar rustig 
aan gedaan. We zijn daarom ook aan het 
onderzoeken of we jaarlijks standaard een 
combinatie kunnen maken van binnen- en 

 



buitengym. Uiteraard alleen buitengym in de 
laatste maanden van een schooljaar i.v.m. 
het weer. De vakdocenten gaan kijken bij de 
gemeente en o.a. HBR (waarvan we nu een 
hockeyveld mogen gebruiken) wat de opties 
zijn. Ook hier wordt u later nog over 
geïnformeerd.  

- We merken wel dat het huidige 
continurooster niet ideaal is. Er is weinig rust 
voor leerlingen en leerkrachten en de hele 
werkdag voelt als één lange sprint. Wij zullen 
volgend jaar dan ook zeker terugkeren naar 
het pré-Corona systeem met TSO. Er staat 
nog wel een overleg gepland met de andere 
wijkscholen om de schooltijden bij voorkeur 
niet hetzelfde te laten zijn. Dan gaat het met 
name om de starttijd. Ik weet nog niet wat 
daar uiteindelijk uit gaat komen.  

- We gaan ook voor volgend schooljaar 
maandsluitingen inplannen. Met een 
anderhalvemeter maatschappij zal het echter 
ondoenlijk zijn om ouders toe te laten op een 
verantwoorde manier. In dat geval zullen we 
alleen kinderen als publiek toe te laten zolang 
de anderhalvemeter regel geldt. 
 

Gelukkig hebben we ook nog een vorm gevonden om 
de musical Corona-proof  door de groepen 8 op te 
laten voeren voor hun ouders. Dit gebeurt nu in 2 
shifts per klas op 6-7-8 juli, zodat iedereen op veilige 
afstand van elkaar kan zitten. De groepen 8 worden 
op donderdag 9 juli aansluitend uitgezwaaid. 
 
Daarna rest eigenlijk alleen nog het meegeven van de 
CITO-grafieken in plaats van het gebruikelijke 3e 
rapport voor de groepen 3 t/m 7 op 3 juli en het 
doorschuifuurtje dat dinsdag 14 juli van 10.45 uur – 
11.45 uur plaats vindt. De zomervakantie start op 
donderdag 16 juli om 12.00 uur voor de hele school. 
 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

Personalia 

 Juf Bianca heeft aangegeven per volgend 
schooljaar te gaan werken op een 
Mytylschool. Voor haar een mooie nieuwe 
uitdaging. Voor ons is het uiteraard jammer, 
dat we zo’n ervaren leerkracht en gedrag 
coördinator kwijt raken, maar we gunnen 
haar uiteraard deze stap van harte! 

 Ook juf Mariette heeft aangegeven dat, na 

eigenlijk formeel al 8 jaar geleden met 
pensioen te zijn gegaan, haar werkbare tijd 
op Het Baken er nu toch echt op zit.  Wij 
hebben haar op invalbasis de afgelopen 8 
jaar eigenlijk nog wekelijks ‘de school in 
kunnen lokken’, maar daar gaat nu ook 
helaas een einde aan komen. Covid-19 is bij 
haar beslissing wel de katalysator geweest, 

want gezien haar leeftijd valt zij ook (zo goed 
als) in de risicogroep. Hiermee komt voor ons 
ook wel een einde aan een tijdperk. 
 

Helaas is het door Covid-19 dus ook niet mogelijk 
om ouders op een persoonlijke manier afscheid te 
laten nemen van beide collega’s. Dat afscheid 
nemen van hen doen wij dus als team op de 
laatste schooldag.  
Het gat in de formatie dat met hun vertrek ontstaat 
vangen we intern op middels een taakuitbreiding 
van een tweetal collega’s. (Juf Anne en juf 
Marian) 

 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juli  
 
1 juli: Juf Jessica (3C) jarig 
2 juli: MR-vergadering 
3 juli: Meegeven CITO-grafieken gr. 3-7 
6 juli: Ochtend:         groep 8A – 1e shift   
               Middag:           groep 8B – 1e shift                  
7 juli: Ochtend:         groep 8B – 2e shift 
                         Middag:           groep 8A – 2e shift 
8 juli: Ochtend:         groep 8C – 1e shift                   

Middag:           groep 8C – 2e shift 
9 juli: Juf Niesa jarig 
 Afscheid in eigen klas groepen 8 
 Uitzwaaien groepen 8 – 14.00 uur 
11 juli: juf Marinda jarig 
14 juli: Doorschuifuurtje hele school – 

10.45 u – 11.45 u 
 
16 juli: Alle leerlingen vrij om 12.00 u. Dan 

start ook de zomervakantie. 
 

 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 
aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 
vertrekkende collega’s, wisselende werkdagen, 
collega’s die meer uren willen werken etc. etc. Dat 
alles zorgde voor een behoorlijke uitdaging! 
Wij zijn er dan ook trots op u een volledige 
groepsindeling te kunnen presenteren waar alle 
groepen weer bemenst zijn en  waar we ook nog 
mensen vrij hebben kunnen roosteren voor 
ondersteunende- en vervangende werkzaamheden. 
 
De groepsindeling ziet er voor volgend schooljaar als 
volgt uit: 
 
Groep 1/2A: Juf Sabine  
Groep 1/2B: Juf Julia en juf Marian 
Groep 1/2C: Juf Stefanie  
Groep 1/2D: Juf Karen en juf Vanessa Kaminski 
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 Tamara en juf Petra 
Groep 4B: Juf Jeannette en juf Saskia 
Groep 4C: Juf Saskia en juf Denise 
Groep 5A: Juf Annette en juf Floortje 
Groep 5B: Juf Mascha en juf Marieke van Dijk 
Groep 5C: Meester Aad-Jan 
Groep 6A: Juf Joyce en juf Dorien 
Groep 6B: Juf Eveline en juf Marieke Hulst 
Groep 6C: Juf Angela en meester Tom 
Groep 7A: Juf Joy 
Groep 7B: Juf Chamara en juf Marinda 
Groep 7C: Meester Erik 
Groep 8A: Juf Esmeraldha en juf Yvette 
Groep 8B: Juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C: Juf Wendy v/d Drift 
 
Conciërge 
Juf Monica 
Onderwijsassistent 
Juf Vanessa van der Loo 
Administratief medewerker 
Juf Elles 
Intern begeleiders 
Juf Sandra en juf Bele  
Vakdocenten gym 
Meester Marten en juf Jessica van Koeveringe 
Directie 
Juf Karin (adjunct directeur) 
Meester Jan (directeur) 
 
De indeling van de leerlingen in de nieuwe groepen 3 
is vandaag op papier aan de betreffende leerlingen 
mee naar huis gegeven. 
 

Resterend vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Zomervakantie:   

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

 
 

Vakantierooster volgend schooljaar: 2020-2021 

Hieronder staat het vakantierooster voor volgend 

schooljaar.  

 

Start schooljaar  2020-2021 :  maandag 31-08-

2020   

  

Herfstvakantie:    

maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020  

Kerstvakantie:    

vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021  

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 19-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021  

Pasen     

vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021  

Koningsdag    

dinsdag 27-04-2021  

Meivakantie    

maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021  

Pinksteren    

maandag 24-05-2021 t/m dinsdag 25-05-2021  

Zomervakantie:    

vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021 

 

De data van de 3 studiedagen moeten nog worden 

vastgesteld. Ook zal er nog een enkele keer een 

continurooster worden ingesteld of alleen een ochtend 

gewerkt worden. Dat komt tijdig in de jaarplanning te 

staan die en wordt ook in de Social Schools agenda 

geplaatst. 


