
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De eerste schoolweken van 2019 zijn inmiddels weer 
achter de rug. Op dit moment zijn we o.a. druk bezig 
met de afname van CITO-toetsen, hebben de groep 
8 leerlingen hun VO-uitstroomadvies gekregen en is 
de eerste maandsluiting van 2019 ook weer achter de 
rug. 
 
De eerste ‘grote viering’ die op de rol staat is 
Carnaval. Op donderdag 21 februari staat de gehele 
ochtend in het teken van dit feest. Verderop in deze 
Nieuwsflits leest u daar meer over. Houdt u er die dag 
rekening mee dat we die dag allemaal om 12.00 uur 
vrij zijn? Dan start ook gelijk de Voorjaarsvakantie. 
 
U heeft ongetwijfeld ook gelezen dat op vrijdag 15 
maart een Landelijke Onderwijsstaking plaatsvindt. 
Dit keer voor alle vormen van onderwijs: van de 
basisschool tot aan het wetenschappelijk onderwijs. 
Verder in de Nieuwsflits leest u daar meer over, maar 
houdt u alvast rekening met die datum i.v.m. opvang 
van uw kind(eren). 
 
We hebben op school inmiddels ook nieuwe 
smartboards voor de kleutergroepen gekregen. Dat 
zijn verrijdbare en kantelbare borden die, behalve als 
verticaal touchscreen, ook als horizontale ‘touch 
table’ gebruikt kunnen worden.  Op dit moment zijn wij 
daar mee aan het experimenteren. Ook in een aantal 
hogere groepen. De huidige touchscreens die aan de 
muur hangen zullen een andere bestemming krijgen 
binnen school. Wij denken hiermee ons onderwijs 
weer net iets eigentijdser te kunnen maken. 
 
Pastoor Kuipers zal vanaf 7 februari ook weer 
gastlessen over de vastentijd gaan verzorgen in alle 
klassen. Andere gastlessen in deze periode gaan 
over afvalverwerking en afvalscheiding door ‘Koos de 
Vuilnisman’ in de groepen 6  en een les over de 
watersnoodramp gegeven door de grootvader van 
twee leerlingen in groep 5A en groep 7B. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: februari 2019 
 
6 februari:  Juf Wendy Vollebregt jarig 
7 februari: MR-vergadering 19.00 u 
12 februari: 1e les Mad Science 
15 februari: Maandsluiting 4 
19 februari: Juf Julia jarig 
  2e les Mad Science 
21 februari: Carnaval 
  De gehele school 12.00 uur vrij 
  Nieuwsflits 
26 februari: Juf Tamara jarig 
 
22 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 
     
 

 

Personalia 

 Juf Joyce is 6 januari op bevallen van een 
kerngezonde dochter: Luna 

 

 
 

 Juf Linda (groep 1/2D) te kennen gegeven 

dichter bij huis te willen werken. Zij heeft per 
1 mei een nieuwe baan aanvaard. Voor ons 
weer een uitdaging om in deze tijd van grote 
tekorten op de arbeidsmarkt een goede 
vervangster te vinden. Na een in- en externe 
procedure heeft dat gelukkig geleid tot de 
aanstelling van een interne kandidaat. Juf 
Karen Sechocho zal, na de vervanging van 
het zwangerschapsverlof van juf Joyce, direct 
na de Meivakantie definitief de overstap 
maken naar groep 1/2D.  

 



N.B.: De leerlingen uit groep 1/2D hebben 
hier vandaag een aparte brief over mee 
gekregen. 
 

Nationale onderwijsstaking vrijdag 15 maart 2019 

 

 
 
Op vrijdag 15 maart staat een nationale 
onderwijsstaking gepland. Dit keer niet alleen een 
staking voor het basisonderwijs, maar ook 
voortgezet- en hoger onderwijs doen hier aan mee. 
  
Een extreem ongewone situatie, want dit is al de 
derde onderwijsstaking in ruim een jaar tijd. In de 
media wordt er vaak heel plat en eenzijdig gesproken 
over een salarisverhoging als doel van de staking. Dat 
is echter maar voor een klein deel waar. Het doel van 
de staking is namelijk veel meer gericht op het 
voorkomen van regel- en werkdruk, het zorgen voor 
voldoende goed gekwalificeerd personeel en het 
kunnen bieden van beter en gerichter onderwijs door 
de klassen niet te groot te hoeven laten worden. 
 
Deze werkdruk, de voller wordende klassen, de zorg- 
en regeldruk en de relatief lage salarissen in het 
primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren 
voor gezorgd dat  veel leraren zijn gestopt en dat er 
weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als 
gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat 
in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan 
groeien. Dat betekent o.a. dat we niet meer altijd een 
vervanger kunnen vinden als  een leraar ziek is. Het 
feit dat het ons de afgelopen jaren als Baken steeds 
nog (net) wel gelukt is, is zeker geen automatisme.  
Vele andere scholen (ook binnen onze gemeente) 
moeten regelmatig groepen opsplitsen of zelfs naar 
huis sturen bij ziekte van een leerkracht. Als dit 
groeiende tekort zo doorgaat, betekent het straks ook 
dat wij niet meer kunnen garanderen dat we voor elke 
klas een leraar kunnen vinden. 
 
Dit keer staken we dus ook samen met de andere 
vormen van onderwijs, waar de problemen uiteraard 
hetzelfde zijn. De vorige twee stakingen hebben in elk 
geval al wel iets opgeleverd: zo hebben wij 
bijvoorbeeld als school geld gekregen om voor een 
aantal dagen per week een extra leerkracht aan te 
stellen die veel ondersteunende werkzaamheden 
verricht en indien noodzakelijk de eerste 
ziektevervanging kan oplossen. Zo is ook de 
werkdruk van onze groepsleerkrachten met de komst 

van een tweede vakdocent bewegingsonderwijs 
substantieel verlaagd.  Daarnaast zijn de salarissen 
van de leerkrachten (niet de salarissen van directie en 
onderwijs ondersteunend personeel trouwens) iets 
verhoogd. Dit zijn echt extra’s waar we al heel blij mee 
zijn, maar deze maatregelen lossen zeker niet het 
structurele probleem op van het huidige lerarentekort 
en de grootte van de klassen op. We hopen dan ook 
oprecht dat het sterke signaal dat op 15 maart 
collectief afgegeven gaat worden door alle 
onderwijssectoren de politiek nu echt doet beseffen 
dat het roer echt om moet. Voor uw kind op dit 
moment en zeker voor de toekomstige generaties 
leerlingen. 
 
Wij hebben als team ook de steun gevoeld van jullie 
als ouders, want juist voor jullie kinderen is het slagen 
van deze acties zo extreem belangrijk. En natuurlijk 
snappen wij ook de opvangproblemen die wij 
onbedoeld in sommige gevallen met deze actie 
teweegbrengen. Dat is helaas inherent aan een 
staking, die wat ons betreft een hoger doel dient. Wij 
hopen dan ook dat u of bij de BSO’s of via uw sociale 
netwerk een oplossing kunt vinden voor de opvang 
van uw kind(eren) op deze dag.  
 
We zijn wel weer in overleg gegaan met BSO Zus en 
Zo. Zij bieden voor de ouders die reeds een contract 
hebben met Zus en Zo weer kosteloze opvang aan 
voor de schooldag. Ook zullen ze betaalde opvang 
aanbieden voor niet-klanten, net zoals op de vorige 
stakingsdagen.  
 
Hoe dit alles precies gaat verlopen op onze school is 
nu nog onduidelijk. Staking is immers een recht en 
geen plicht. Dat zal dus ook verschillen van school tot 
school. Alle Laurentiusscholen in Lansingerland 
zullen echter zo goed als zeker gesloten zijn die dag. 
 
Houdt u er in elk geval vast rekening met de 
opvang van uw kind(eren) mee dat er een 
levensgrote kans is dat de hele school gesloten 
zal zijn op vrijdag 15 maart? 
 
Excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor 
uw begrip. 
 
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  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMrYCT6ZfgAhUCr6QKHVVoB-MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.delta.tudelft.nl/article/vakbonden-roepen-op-tot-landelijke-onderwijsstaking&psig=AOvVaw1mK0WMjAKNrzRndVEzo8w2&ust=1549017265208995


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 

 

 
 
 

Concept vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Hieronder staat het concept vakantierooster voor 
schooljaar 2019-2020. Dit rooster ligt ter instemming 
bij de medezeggenschapsraad. Gezien het feit dat 
bijna elke vakantie inmiddels landelijk is vastgelegd, 
kunt u er vanuit gaan dat hier erg weinig tot geen 
wijzigingen in gaan komen.  
 
(concept) Vakantierooster 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. We informeren u 

weer in de Nieuwsflits als het vakantierooster 

definitief is vastgesteld door de MR. 

 
 

Mad Science 

Binnenkort is het weer zover. Op dinsdag 12 februari 
starten om 15.15 uur voor de kinderen die zich 
hebben aangemeld (ruim 100 leerlingen) de 

naschoolse technieklessen van ‘Mad Science’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zorgen er voor dat de kinderen gelijk vanuit de 
eigen klas naar het juiste lokaal gaan. Als de lessen 
zijn afgelopen kunt u uw kind op de speelplaats 
ophalen, mocht uw kind niet zelfstandig naar huis 
gaan. De lessen duren ongeveer een uur. De kinderen 
zullen dus tussen 16.15 u. – 16.30 u. klaar zijn. Er is 
door de grote animo ook één groep die om 16.30 u 
start. Zij zijn om 17.30 u klaar.  
 
De kinderen die zijn aangemeld krijgen rechtstreeks 
bericht van Mad Science. Zij zijn inhoudelijk ook uw 
gesprekspartner. 
 
Stelt u indien van toepassing de BSO ook op de 
hoogte van deze lessen? Dan kunnen zij er rekening 
mee houden met het ophalen van uw kind(eren). 
 
 

Leefstijl thema 4 

Vanaf medio februari starten wij met thema 4 van onze 
methode sociale vaardigheid ‘Leefstijl’: Ik vertrouw op 
mij. 
 

 
 
 
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan 
enkel vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun 
eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met 
een realistische inschatting van de eigen 
mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen 
door te werken aan een positief én een realistisch 
zelfbeeld. daar zullen wij ons de komende 6 weken 
mee bezig houden. 
 



Met vriendelijke groet, 
Bianca Hulst en Chamara Graafland 
Coördinatoren gedrag. 
 

Kinderen met voedselallergieën 

Steeds frequenter komen er kinderen op school met 
een voedselallergie: lactose-intolerantie, pinda 
allergie, glutenvrij, suikervrij, zoutloos etc. etc. 
verkeerde voeding van voor deze kinderen soms zelfs 
levensbedreigend zijn. De groepsleerkracht heeft 
deze allergieën in principe allemaal in beeld. Wij 
willen u dan ook vragen om bij traktaties voor 
verjaardagen van uw kind(eren) even bij de leerkracht 
te informeren of de door u gewenste traktatie ook echt 
door iedereen gegeten mag worden en wat eventuele 
alternatieven zijn. Dit om teleurstellingen maar vooral 
risicovolle situaties te voorkomen. Alvast bedankt! 
 
 

 
 

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. 

 

 
 

Carnaval 

 

 
 
Donderdag 21 februari vieren we Carnaval op Het 
Baken, op die dag zijn de kinderen om 12:00 uur uit. 
Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar 
school komen. De dag begint in de klas en daarna 
zullen er drie rondes zijn waar de groepen worden 
verwelkomd in de speelzaal door de Prins en zijn 
Raad van Elf. Na deze opening zullen alle leerlingen 
een feestcircuit volgen met verschillende activiteiten 
door de hele school.  
  
We kunnen uw hulp goed gebruiken bij het versieren 
van de school. Dit zal plaatsvinden op woensdag 13 
februari vanaf 8.30 uur. U kunt zich hiervoor 
inschrijven op het formulier op het whiteboard bij de 
klassen.  
 
Nog enkele aandachtspunten:   

 De kinderen mogen zelf carnavalsartikelen  
(serpentines, toeters, bellen enz.) 
meenemen.  

 Confetti en spuitserpentine zijn niet 
toegestaan op school.  

 De ervaring leert dat accessoires kwijt kunnen 
raken, houd hier rekening mee.   

 De kinderen moeten een 10-uurtje 
meenemen.   

 Op deze feestelijke dag krijgen de kinderen 
ook nog iets lekkers van de OR.  

  
We hopen op een gezellig feest!  
  
Alaaf!  
De Carnavalscommissie  
 
 
 



Van de TSO 

 
Bestuurlijk gezien draait de TSO weer op volle toeren 
en het bestuur is zich aardig aan het inwerken. De 
TSO is op dit moment echter nog wel op zoek naar 
extra overblijfkrachten die tegen een passend 
vergoeding de overblijf willen begeleiden. Dat op één 
vaste dag, maar ook voor 4 dagen indien mogelijk. 
Zonder voldoende overblijfkrachten kan de overblijf 
namelijk niet draaien.  
Om onnodige drukte tijdens de overblijf te 
voorkomen, willen we u ook vragen om uw kind alleen 
maar over te laten blijven indien het echt niet anders 
kan. 
 
 


