
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Schooljaar 2018-2019 staat inmiddels weer voor de 
deur. Aanstaande maandag gaan we na 6 heerlijke 
vakantieweken weer beginnen met het nieuwe 
schooljaar. 
 
Voor de ouders die de laatste Nieuwsflits van vorig 
schooljaar hebben gemist, staan de belangrijke data 
en roosters voor het nieuwe schooljaar nogmaals 
vermeld in deze start-Nieuwsflits. 
 
Wij hopen er met elkaar weer een mooi schooljaar 
van te maken!! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 

Onderwijsstaking: woensdag 12 september 2018 

Op woensdag 12 september 2018 vindt een 
estafettestaking plaats voor onderwijspersoneel in de 
provincies Zuid-Holland en Zeeland. 
 
Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet 
om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere 
werkdruk, kleinere klassen en een eerlijk salaris. 
Diverse andere regio’s in het land zijn onze regio al 
voorgegaan. Het sluitstuk van de estafettestaking 
vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam.  
 
Er zijn op dit moment al grote tekorten aan 
onderwijspersoneel. Dat merken wij als Baken ook 
dagelijks met het zoeken naar vervangers. Het is 
belangrijk om het beroep van leraar weer 
aantrekkelijk te maken door de klassen te verkleinen, 
de werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en 
marktconform te maken. 
 

 
 
Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den 
Haag, maar zelfs in de gebieden waar sprake is van 
leerling daling gaat het tekort aan leerkrachten snel  
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oplopen. Ook in onze regio merken wij dat het zoeken 
naar kwalitatief goede collega’s steeds nijpender 
wordt.  
 
Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer 
mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden 
waar zij recht op hebben. Verschillende collega 
scholen (ook in ons dorp) hebben er al voor moeten 
kiezen om regelmatig groepen naar huis te sturen 
en/of op te splitsen. 
 
De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van 
september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel van die 
eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met 
het terugdringen van de werkdruk en de lonen voor 
het ondersteunend personeel en leraren zijn 
verbeterd. Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter 
bij die van het voortgezet onderwijs gekomen. 
Maar we zijn er nog niet, want we willen kleinere 
klassen en voldoende bevoegde goed opgeleide 
leerkrachten. Dat is zeer in het belang van uw kind. 
 
Hoe dat precies gaat verlopen voor de leerkrachten op 
onze school is nu nog onduidelijk. Staking is immers 
een recht en geen plicht, maar dat de school op die 
dag gesploten zal zijn is wel zeker. 
 
Houdt u er in elk geval vast rekening mee i.v.m. de 
opvang van uw kind(eren)? 
 
Namens het team, 
Jan Noorlander, directeur 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: augustus 2018 
 
14 augustus:  Juf Mascha jarig 
18 augustus:  Juf Angela jarig 
19augustus:  Juf Heleen jarig 
24 augustus: Nieuwsflits (herhaling van deze  
  Nieuwsflits) 
27 augustus: eerste schooldag 
  Juf Monica jarig 
 
 

Belangrijke data in: september 2018 
 
4 september: Algemene informatieavond 
  19.00 u: groepen 1 t/m 4 

 



  20.00 u: groepen 5 t/m 8 
11 september: 19.00 uur ALV ouderraad 
  20.00 uur ouderraad 
12 september: Regiostaking basisonderwijs. School  
  zeer waarschijnlijk gesloten. 
13 september:  Klassenfoto’s door 
   Schoolfotograaf 
16 september:  Schoolfotograaf 
18 september:  19.00 uur  MR-vergadering 
22 september:  Schoolfotograaf 
23 september:  Schoolfotograaf 
24 t/m 28 september: Schoolkamp groepen 8 
24 september:   Juf Denise jarig 
28 september:  Nieuwsflits 
 

 
 

Algemene zaken voor komend schooljaar 

Schooltijden 
De schooltijden voor alle groepen zijn: 
Ochtend:  8.30 uur – 12.00 uur 
Middag: 13.00 uur – 15.00 uur 
Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur 
 
Voor de aanvang van de lessen gaan de deuren om 
8.15 uur open en kunnen de kinderen binnen komen. 
Wij vragen u het afscheid kort te houden om de rust 
in de klas te bewaren. ’s Middags kunnen de kinderen 
vanaf 12.50 uur weer in de klas komen. 
 
Afwezigheid 
Indien uw kind om gegronde redenen niet naar school 
kan komen, dan dient u dit telefonisch (010-5190620), 
of via de website voor 8.15 uur te melden. 
 
Materialen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die 
nodig zijn om op school onderwijs te volgen, zoals 
pennen, potloden, papier etc. Dit is niet oneindig. Om 
kinderen zuinig op hun spullen te laten zijn, moeten 
ze bij een kapotte of kwijtgeraakte vulpen een nieuwe 
kopen ( €2,50) bij de leerkracht. Van thuis nemen de 
kinderen een elastomap en een puntenslijper mee. 
Vinden de kinderen het leuk, dan mogen ze ook een 
etui en/of stiften meenemen. Vanaf groep 6 is een 
schoolagenda ook handig. 
Mochten er in bepaalde jaargroepen nog specifieke 
zaken nodig zijn, dan hoort u dat via de leerkracht aan 
het begin van het schooljaar. 
 
Ochtendpauze  
Als onderbreking van de ochtend geeft u uw kind iets  
gezonds te eten en/of te drinken mee. In de 
ochtendpauze gaan de groepen 3 t/m 8 15 minuten 
naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen. De groepen ½ spelen vrijwel elk dagdeel 
buiten. Bij slecht weer maken zij gebruik van de 
inpandige speellokalen. Donderdag is fruitdag! 
 
Verjaardag 

De verjaardag van uw kind is vaak een spannende en 
feestelijke gebeurtenis. Ook op school wordt hier 
uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht 
heeft zijn/haar eigen manier om de verjaardag van uw 
kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets 
lekkers trakteren en samen met twee klasgenootjes 
mag hij/zij een aantal klassen rond. Voor de traktaties 
geven we de voorkeur aan verantwoorde en gezonde 
traktaties. We vinden het fijn als u vooraf aangeeft 
wanneer u de verjaardag van uw kind gevierd wil 
hebben. Dat voorkomt mogelijke dubbelingen en 
misverstanden. 
 
Gymnastiek 
Kleuters gymmen een paar keer per week in het 
speellokaal. Daar hoeven ze geen specifieke 
gymkleding voor aan. Ze gymmen in hun ondergoed. 
Wel dienen er gymschoentjes met klittenbandsluiting 
op school aanwezig te zijn. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in 
Sporthal Oostmeer. Het gymrooster voor komend 
schooljaar staat elders in deze Nieuwsflits. 
Gymkleding is verplicht: korte broek + T-shirt of een 
gympakje. En natuurlijk gymschoenen geschikt voor 
in de zaal (geen zwarte zolen). Na afloop wordt er niet 
gedoucht. 
 
Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. In de 
schoolgids (website) staan frequentie en hoeveelheid 
per groep. Doel is attitudevorming richting het 
voortgezet onderwijs. 
 
Mailinglijst Nieuwsflits 
Bij aanmelding op school voegen wij automatisch één 
van de opgegeven mailadressen in onze verzendlijst 
toe. Mocht u een nieuw mailadres gaan krijgen, een 
extra mailadres willen toevoegen of juist uw mailadres 
uit deze lijst verwijderd willen zien worden 
(bijvoorbeeld bij schoolverlatende kinderen) , dan kunt 
u dan per mail doorgeven aan ons: 
hetbaken@laurentiusstichting.nl  
 
Schoolkalender 
Aan het begin van volgend schooljaar krijgt elk oudste 
kind van het gezin ook een papieren schoolkalender 
mee. Daarop staan alle relevante data (rapporten, 
vakanties, studiedagen, sportdagen, verjaardagen 
leerkrachten etc.) weer op vermeld. Bepaalde data 
(bijvoorbeeld de schoolreisdata) volgen gaande het 
schooljaar. 
 
Website 
Op de website www.bshetbaken.nl vindt u ook veel 
algemene informatie over school. Er is daar een 
veelheid aan formulieren, beleidsstukken, alle 
Nieuwsflitsen van het betreffende schooljaar en de 
belangrijkste brieven die aan ouders verstuurd zijn te 
vinden. 
 

mailto:hetbaken@laurentiusstichting.nl
http://www.bshetbaken.nl/


De Laurentiusstichting is achter de schermen druk 
bezig met een nieuwe maker van websites om voor 
alle scholen – dus ook voor Het Baken – een nieuwe 
site te laten bouwen. Daar wordt ook door ons al druk 
aan gesleuteld. Daarnaast gaat ook van dezelfde 
aanbieder (‘Social Schools’) een App voor ouders 
komen. Daar zullen we u eind 2018 of begin 2019 
over informeren. 
 

 
 
Donderdag Fruitdag 
Elke donderdag is fruitdag. Wij vragen u dan om uw 
kind als 10-uurtje fruit mee te geven naar school. 
Uiteraard mag dat op de andere dagen ook!   
 

Gymrooster 2018-2019 

 
Maandag 
 

 Meester Marten Juf Jessica  

8.30 – 9.10 3a Nathalie 3c Wendy V 

9.10 – 9.50 
4b Petra 
(Tamara) 

4a Jeannette 

9.50 – 10.30 4c Saskia 5a Mascha 

10.30 – 11.10 5b Annette 5c Inge 

11.10 – 11.50 6a Joyce 6b Eveline 
   

13.00 – 13.40 6c Angela 7a Bianca 

13.40 – 14.20 7c Chamara  7b Erik 

14.20 – 15.00 8a Niesa 8c Wendy v/d Drift 

 
Woensdag 
 

 Meester Marten Juf Jessica  

8.30 – 9.15 3c Wendy V 3b Baukje 

9.15 – 10.00 5a Mascha 4b Dana 

10.00 – 10.45 6b Eveline 6c Marinda 

10.45 – 11.30 7a Joy 6a Henk 

11.30 – 12.15 8c Wendy van der Drift 8b Esmeraldha 

 
Vrijdag 
 

 Meester Marten  Juf Jessica  

8.30 – 9.10 3b Jessica 3a Karin 

9.10 – 9.50 4a Jeannette 4c Denise 

9.50 – 10.30 5c Dorien 5b Floortje 

10.30 – 11.10 7b Erik 7c Chamara 

11.10 – 11.50 8b Yvette 8a Niesa  

 

 

Aandachtspunten gym: 
 Op de eerste schooldag starten ALLE 

kinderen in hun eigen klaslokaal op school. 
Dus ook de groepen 3A en 3C. Deze twee 
groepen hebben maandag 21 augustus  dus 
geen gym. De overige gymlessen op die dag 
vinden wel gewoon plaats. 

 De zaal rouleert na elke schoolvakantie. Er 
wordt dus afwisselend in de ‘oude’ en in de 
‘nieuwe’ Oostmeerhal gegymd. De ingang 
blijft echter altijd dezelfde: naast BSO Zus en 
Zo. 

 

Groepsindeling schooljaar 2018-2019 

De volgende leerkrachten zullen komend jaar starten 
op onze school: 

 Juf Jessica van Koeveringe zal, naast 
meester Marten,  onze 2e vakdocent 
bewegingsonderwijs worden. Dat houdt in dat 
vanaf volgend schooljaar elke groep op Het 
baken 2 gymlessen van een vakdocent krijgt. 

 Meester Erik de Jong stapt over van een 

andere Laurentiusschool en gaat hier fulltime 
een groep 7 lesgeven. 

 Juf Marieke Hulst stapt ook over van een 

andere Laurentiusschool en krijgt parttime 
een groep 6 onder haar hoede. 

 Juf Jacqueline van der Meer stapt van een 
school uit Zoetermeer over naar Het Baken 
om parttime een kleutergroep op onze school 
les te gaan geven. 

 Juf Marinda van Laar werkte al bij ons als 

vervanger van het verlof van juf Eveline en zal 
dit jaar regulier bij ons werkzaam zijn. 

 Juf Rivka Ligtvoet werkte al bij ons als 
vervanger van het verlof  juf Eveline. Zij is nu 
zelf zwanger en zal na haar verlof weer bij ons 
op school terugkeren. 

 
Verder is het ons gelukt om ook aan aantal 
leerkrachten op vervangingsbasis tijdelijk aan ons te 
binden: 

 Juf Petra Overbeek is geen onbekende op 
onze school. Zij zal deels het 
zwangerschapsverlof van juf Tamara gaan 
vervangen. 

 Juf Marian Molthof zal 2 dagen in de week 
werkzaam zijn voor extra ondersteuning voor 
met name midden- en bovenbouwgroepen. 

 Juf Karen Sechocho gaat dit 
ondersteunende werk 3 dagen per week 
doen. 

 Juf Anne Spuijbroek gaat ook 3 dagen per 
week ondersteunende werkzaamheden 
verrichten. 

 
Hieronder de volledige groepsindeling voor komend 
schooljaar: 
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Groep 1/2A : juf Sabine  
Groep 1/2B : juf Julia en juf Sharon 
Groep 1/2C : juf Stefanie 
Groep 1/2D : juf Linda en juf Vanessa 
    Kaminski 
Groep 1/2E  : juf Renate en juf Jacqueline 
Groep 1/2F : juf Eline 
Groep 3A : juf Nathalie en juf Karin 
Groep 3B : juf Baukje en juf Jessica van 
    der Heijden 
Groep 3C : juf Wendy Vollebregt 
Groep 4A : juf Jeannette en juf Sharon 
Groep 4B : juf Tamara (vervanging 
    zwangerschapsverlof door 
    juf Petra) en juf Dana 
Groep 4C : juf Saskia en juf Denise 
Groep 5A : juf Mascha en juf Marieke 
    van Dijk 
Groep 5B : juf Annette en juf Floortje 
Groep 5C : juf Inge en juf Dorien 
Groep 6A : juf Joyce en meester Henk 
Groep 6B : juf Eveline en juf Marieke 

Hulst 
Groep 6C : juf Angela en juf Marinda 
Groep 7A : juf Bianca en juf Joy 
Groep 7B : meester Erik 
Groep 7C : juf Chamara 
Groep 8A : juf Niesa en juf Yvette 
Groep 8B : juf Esmeraldha en juf  

  Yvette 
Groep 8C : juf Wendy van der Drift 
 
Gym  : meester Marten en juf  
   Jessica van Koeveringe 
Conciërge : juf Monica 
Onderwijsassistente: juf Vanessa 
Ondersteuning:  juf Mariette 
   juf Marian 
   juf Karen 
   Meester Tom (nu nog met  
   ziekteverlof) 

juf Rivka (start met  
zwangerschapsverlof) 

Administratie : juf Elles 
Interne begeleiding: juf Sandra en juf Heleen 
Adjunct-Directeur: juf Karin 
Directeur : meester Jan 
 
De groepen zijn wat naam betreft gewoon 
doorgeschoven groep 3A wordt groep 4A, groep 3B 
wordt 4B etc. De indeling van de nieuwe groepen 3 is 
inmiddels met een begeleidende brief meegegeven 
aan alle nieuwe groep 3 leerlingen. 
 
 

Overblijven groepen 7 & 8 dit schooljaar 

Zoals u in de vorige Nieuwsflits hebt kunnen lezen 
gaan we voor de groepen 7 & 8 vanaf volgend 
schooljaar een ‘ontmoedigingsbeleid voeren voor wat 
betreft de TSO (overblijf).  

Dit houdt natuurlijk niet in dat we helemaal geen 
overblijf voor deze groepen aanbieden. We willen u 
alleen maar verzoeken om met name kinderen uit 
deze leeftijdsgroep alleen maar over te laten blijven 
indien het echt niet anders kan.  
Dat voorkomt onnodige druk op de TSO en is vaak 
voor kinderen van die leeftijd ook prettiger en meer 
gericht op de zelfstandigheid die het voortgezet 
onderwijs van hen vraagt. 
Er bestaat dus volgend schooljaar wel gewoon een 
TSO-mogelijkheid ook voor deze kinderen. Wij hopen 
echter dat er in de groepen 7 & 8 meer gekozen wordt 
voor thuisopvang.  
 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het vakantierooster voor het volgend 
schooljaar.  
 
Herfstvakantie 
Zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018  
Kerstvakantie  
Vrijdag 21-12-2018 t/m zondag 6-1-2019  
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  
Maandag 10-6-2019  t/m woensdag 12-6-2019  
Zomervakantie  
Vrijdag 19-7-2019 t/m zondag 1-9-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De data voor de studiedagen zijn: 

 Maandag 29 oktober 2018 

 Vrijdag 24 mei 2019 

 

Calamiteitenformulier en verklaring privacy 

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 ontvangt 
elke leerling het ‘calamiteitenformulier en formulier 
privacy’ ter invulling van ons.  
 
Wij maken van elke groep een bundeling van deze 
formulieren zodat wij U of een ander persoon bij een 
calamiteit met uw kind makkelijk kunnen bereiken. 
 
Ook staat er een aantal vragen op dat formulier die we 
moeten vragen inzake de wet op de privacy. 
Bijvoorbeeld of we foto’s van schoolse activiteiten 
waar uw kind prominent op staat mogen plaatsen in 
Nieuwsflits of website. En of we de naam van uw kind  
kunnen doorgeven aan de schoolarts of bibliotheek 



i.v.m. de uitleen via onze eigen schoolbieb etc. Voor 
ons als organisatie een heleboel werk extra, dus we 
hopen bij dit soort vragen op een volmondig ‘ja’ van 
uw kant. Dat maakt een website en Nieuwsflits 
natuurlijk ook een stuk aantrekkelijker. 
 
 
 

Maandsluitingen 

 

 
 

Schoolfotograaf 

Nader informatie volgt begin volgend schooljaar, 
maar de werkwijze van de schoolfotograaf zal 
grotendeels het zelfde zijn als vorig schooljaar. Dit 
houdt in dat de groepsfoto’s uiteraard op school 
gemaakt worden (donderdag 13 september) door 
Fotostudio Z uit Zoetermeer. De portretfoto’s worden 
weer op vrijwillige basis in het weekend gemaakt.  
 
De data hiervoor zijn:  

 zondag 16 september 

 zaterdag 22 september  

 zondag 23 september 
Na de vakantie ontvangt u informatie over het 
reserveren van datum/tijd middels een digitaal 
systeem. Dat zal i.v.m. de nieuwe privacywetgeving 
niet meer met een BSN-nummer gaan, maar met een 
unieke inlogcode die de fotograaf verstrekt.  
 

 

AVG – privacywetgeving 

 

 
 
Er is al een hoop over te doen geweest in alle 
bedrijfstakken en dus ook in het basisonderwijs: De 
Algemene Verordening Persoonsgegevens. (AVG) 
 
De Laurentiusstichting heeft met alle aanbieders van 
digitale- en/of analoge producten waar 
gegevensoverdracht plaats vindt 
verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dit houdt in 
dat wij als Baken alleen maar in zee kunnen en mogen 
gaan met bedrijven die bewezen voldoen aan deze 
nieuwe wetgeving. Zij dienen onze 
verwerkersovereenkomst dan ook ondertekend te 
hebben. 
Dat geldt voor alle leveranciers van digitale 
programma’s, maar bijvoorbeeld ook voor 
organisaties als de Avondvierdaagse en de 
schoolfotograaf. 
U kunt er dus van op aan dat wij zeer zorgvuldig met 
uw gegevens om blijven gaan! 
 
 
 

Datum 

 

Tijd Groepen 

5 oktober 2018 

 

13.15-14.00 

14.15-15.00 

6A-4A-A-E 

6B-4B-C-8C 

9 november 2018 13.15-14.00 

14.15-15.00 

8B-7A-3A-F 

7C-8A-5A 

25 januari 2018 13.15-14.00 

14.15-15.00 

5C-3B-B-6B 

6C-3C-D 

15 februari 2019 13.15-14.00 

14.15-15.00 

7B-4C-A-8A 

8B-5B-C 

29 maart 2019 13.15-14.00 

14.15-15.00 

7C-4A-E-3A 

6A-4B-F-8C 

12 april 2019 13.15-14.00 

14.15-15.00 

3C-B-5A-5C 

7A-3B-D 

7 juni 2019 13.15-14.15 6C-5B-7B-4C 

https://school.fotostudioz.nl/

