
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Het eerste gedeelte van het schooljaar 2018-2019 zit 
er weer op en de Herfstvakantie staat weer voor de 
deur! 

 
 
Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op 
het maken van het rapport en de oudergesprekken 
die op 20 en 22 november gehouden worden. U krijgt 
dan van de leerkracht van uw kind te horen hoe de 
ontwikkeling van uw kind verloopt tot op heden. Het 
intekenen voor het 10-minutengesprek start voor alle 
groepen op maandag 12 november op het whiteboard 
bij de klas van uw kind. Het rapport wordt meegeven 
op vrijdag 16 november. Verder in deze Nieuwsflits 
kunt u daar meer over lezen. 

 
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met 
de Kinderboekenweek en ons Schoolproject. 
Gisteren was de afsluiting met een druk bezochten 
Open Avond voor ouders. Los van alle werkstukken, 
knutsels en tekeningen zijn ook aardig wat groepen 
op excursie geweest: het kinderboekenmuseum, 
voorstellingen van Musische Vorming, het 
oudheidkundig museum en muziekworkshops van 
Jays Place zijn daar enkele voorbeelden van. Ook 
heeft er een schoolbrede creamiddag plaats 
gevonden. 
 
Ook de schoolfotograaf is weer een gepasseerd 
station. U hebt inmiddels de inlogcodes voor het 
bestellen van de gemaakte foto’s ontvangen. En dan 
gaan we zo zachtjes aan richting het Sinterklaasfeest 
en Kerstmis toe.  
 
Maar voordat we zover zijn hebben we eerst nog een 
week Herfstvakantie te gaan. En houdt u ook rekening 
met maandag 29 oktober. Dan hebben alle 
leerkrachten een studiedag en zijn de leerlingen vrij. 
We starten dus weer met de lessen op dinsdag 30 
oktober. 

 
Fijne vakantie! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: november 2018 
 

1 november:  19.00 uur MR-vergadering 
2 november:  Juf Silvia draait mee met  
   Juf Sharon in groep F 
4 november:  Juf Floortje jarig 
   Juf Jacqueline jarig 
   Juf Sandra jarig 
6 november:  Start zwangerschapsverlof 
    Juf Bianca 
7 november:  Juf Nathalie jarig 
9 november:  Maandsluiting 2 
12 november:  Meester Tom jarig 
   Intekenlijsten rapporten op 
    de whiteboards bij de klas 
14 november:  Juf Chamara jarig 
16 november:  1e rapport groepen 1 t/m 8 
    mee naar huis 
16 november:  Juf Jessica van  
   Koeveringe jarig 
20 november:  Rapportgesprekken  
   groepen 1 t/m 8 
22 november:  Rapportgesprekken 
    groepen 1 t/m 8 
23 november:  Juf Saskia jarig 
27 november:  20.00 u OR-vergadering 
30 november:  Nieuwsflits 

 

Telefonische bereikbaarheid school 

Sinds een aantal weken zijn we als school overgestapt 
op digitaal bellen via glasvezel. Daarvoor moet de 
KPN nog ‘iets omzetten’. Dat houdt in dat we op 
dinsdag 30 oktober tussen 9.00 u – 9.30 u 
telefonisch niet bereikbaar zijn. 
We zijn dan alleen via de mail bereikbaar. 
 

Rapporten  

De kinderen uit groep ½ krijgen 2 maal per jaar een 
schoolrapport. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis.  
 
De kinderen van groep 1 krijgen pas na minimaal 6 
maanden onderwijs te hebben gevolgd een rapport. 
Er zijn twee ouderavonden om met de leerkracht te 
praten over de ontwikkeling van uw kind.  De 
gesprekken in november en maart zijn voor elke ouder 
verplicht. Voor het laatste rapport in de groepen 3 t/m 
8 staat geen standaard gesprek ingeroosterd. Ouders 

 



van zorgleerlingen hebben toch al 
voortgangsgesprekken ingepland staan en voor de 
overige leerlingen achten wij een dergelijk derde 
gesprek niet noodzakelijk. 
 
De gesprekken tijdens een ouderavond duren in 
principe 10 minuten per leerling. Voor zaken die meer 
tijd vereisen, raden wij aan een aparte afspraak te 
maken of meer tijd te reserveren op het 
antwoordstrookje. De ouders van de allerjongste 
kinderen uit de kleutergroepen, die nog geen rapport 
krijgen, kunnen ook voor een gesprek uitgenodigd 
worden of zelf een gesprek aanvragen. 
 
Voor het rapport maken we gebruik maken van een 
webbased systeem. We vullen het als leerkracht 
webbased in. Dan printen we het rapport vervolgens 
uit en stoppen het in een mooie stevige rapportmap 
met insteekhoezen. Dat herhaalt zich per rapport. Het 
derde rapport van elk schooljaar blijft dan de hele 
schoolcarrière in de rapportmap van elk kind 
bewaard. Uiteindelijk heeft een kind op die manier na 
8 jaar een schoolportfolio opgebouwd in een 
overzichtelijke map. 
 

Intekenen voor Rapportgesprekken 

Op dinsdag 20 november en donderdag 22 november 
worden de eerste rapportgesprekken weer zoals 
gepland. Dit jaar zullen we wederom gaan werken 
met  intekenlijsten die op de whiteboards bij de 
klas komen te hangen. 
  
Vanaf maandag 12 november t/m woensdag 14 
november kunt u zelf intekenen voor het 
rapportgesprek.  
 
Op vrijdag 16 november gaat het rapport mee naar 
huis. Mocht u niet ingetekend hebben voor die datum, 
dan zal de leerkracht u zelf op een dag en tijd indelen. 
 
 

Nieuwe website 

Vanaf afgelopen maandag is onze vernieuwde 
website in de lucht! Het adres is onveranderd: 
www.bshetbaken.nl . 
 

 
 

Het zal wellicht allemaal even zoeken zijn, maar we 
hopen dat we op deze manier een eigentijdser website 
hebben waarop alle algemene informatie van school 
sta 

 
 
 
 

Alle algemene 
informatie van de 
school is te vinden 
onder de button 
‘school’: 

 

 

 
 

 

 

Een veelgebruikte 
optie van de site is 
het digitaal 
ziekmelden van 
leerlingen. Die knop 
is nu te vinden onder 
het kopje ‘contact’: 
 

 
 

 

 
 
O.a. de 
Nieuwsflits, het 
vakantierooster 
en de kalender 
zijn te vinden 
onder het kopje 
‘informatie’: 
 

 
 
 
De brieven aan ouders 
en informatie van 
Ouderraad, TSO en MR 
staan onder het kopje 
‘ouders’: 
 
 

 

 
Op de voorpagina van de site staat ook de 
maandagenda met belangrijke data. 
 
Wat is komen te vervallen zijn de groepspagina’s per 
klas. Wellicht dat we in de toekomst wel wat algemene 
informatie over de jaargroepen gaan plaatsen, maar 
er komt geen eigen pagina per klas meer. Dat heeft 
vooral te maken met de AVG-wetgeving, waardoor het 
voor ons schier onmogelijk is geworden om veel foto’s 
te plaatsen.  

http://www.bshetbaken.nl/


De maker van deze website heeft ook een ouder-app 
ontwikkeld, die al op veel scholen in Nederland met 
succes gebruikt wordt. Het is wel onze intentie om in 
de nabije toekomst (waarschijnlijk dit schooljaar nog) 
ook gebruik te gaan maken van die  App. Daardoor 
kunnen we groepsgericht berichten versturen en 
eventueel ook foto’s per klas doorsturen, zodat u 
alleen gerichte informatie krijgt over de groep(en) van 
uw kind(eren). We houden u uiteraard op de hoogte. 
 

Personalia 

Dat Berkel een vruchtbare gemeente is, wordt 
onderschreven door de leerkrachten van Het Baken. 
We hebben dit schooljaar op dit moment al te maken 
met maar liefst 7 zwangerschappen binnen ons team. 
De eerste twee zwangere collega’s zijn inmiddels 
bevallen. 
 

 Op 14 augustus is juf Tamara bevallen van 
een dochter: Nova. 

 Op 10 september 2018 is Juf Rivka bevallen 
van een zoon: Joep. 
 

 
 

 Vanaf november zal ook meester Tom na 

bestralingen en chemotherapie weer heel 
voorzichtig starten met re-integreren op 
school. Dat zal vooralsnog bestaan uit 
maximaal het 2 keer 1 uur per week 
meedraaien in de school.  

 Op dinsdag 6 november start het 
zwangerschapsverlof van juf Bianca (groep 
7A). Zij zal fulltime worden vervangen 
gedurende haar verlof door juf Joy. 

 Een nieuw gezicht op school zal per 1 
november juf Silvia van Dijk zijn. Juf Silvia 
zal op maandag en dinsdag gaan werken in 
groep 1/2F. We wensen haar veel plezier! 

 

 
 

Bericht vanuit musische vorming: 

Elk schooljaar wordt er vanuit musische vorming een 
uitje georganiseerd gericht op muziek of theater. 
Achter de schermen zijn er ouders vanuit een aantal 
scholen in Berkel en Rodenrijs die dit mogelijk maken. 
Zij bekijken het aanbod, zorgen dat er een geschikte 
ruimte is, zijn de contactpersoon voor de scholen en 
zijn zelf bij de voorstelling aanwezig om als 
gastheer/vrouw de scholen te verwelkomen.  
Vanuit het Baken helpt Mirjam om de voorstellingen 
van groep 1-2 mogelijk te maken en is er sinds kort 
een nieuwe ouder die de organisatie muzische 
vorming komt versterken voor groep 5-6 en 7-8. 
Brigitte, welkom! 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Hieronder staat het resterende vakantierooster voor 
het dit 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 
 

Regionale onderwijsstaking van 12 september 

Op 12 september vond de regionale onderwijsstaking 
plaats in Rotterdam.  
Ons team deed daar ook aan mee zoals u weet, maar 
had zich die dag in tweeën gesplitst. Eén deel van de 
leerkrachten is naar Rotterdam gegaan om deel te 
nemen aan de manifestatie daar.  
 

 



 
Een ander deel van het team is als vrijwilliger gaan 
werken in De Oudelandse Hof. Wij zien namelijk ook 
dat andere publieke sectoren erg onder druk staan 
(financiële druk, regeldruk en personeelstekorten) en 
wilden ook daar aandacht voor vragen. 
Hieronder een stukje hierover uit de Heraut van 26 
september: 
 

 
 

Kinderboekenweek 

Middels een leuke muzikale opening (met mooi weer!) 
is de Kinderboekenweek 2018 op woensdag 3 
oktober geopend. 
 

 

 
Tal van leuke activiteiten lopen samen met het 
schoolproject ‘Vriendschap’. Eén onderdeel van de 
Kinderboekenweek is samen lezen met kinderen uit 
andere groepen. Zelfs leerkrachten uit verschillende 
groepen lazen elkaar voor.   
 

 
 

 
Lessen groepen 7 en voorlichting ouders over 
gebruik Social Media 

Social media spelen een steeds belangrijkere rol in 
het leven van alledag. In de eerste plaats in het leven 
van kinderen. Snapchat, facebook, twitter, instagram 
en whatsapp zijn al niet meer weg te denken uit hun 
wereld.  
Dat lijken op het eerste gezicht leuke en eigentijdse 
programma’s, maar er schuilt ook een gevaar in. 
Misbruik, cyberpesten en verkeerd omgaan met 
privacy zijn helaas vervelende nevenzaken die ook bij 
deze ontwikkeling mee spelen. Zaken waar wij als 
school ook vaak mee te maken krijgen. Cyberpesten 
gebeurt weliswaar buiten schooltijd, maar het heeft 
wel gevolgen voor het welbevinden van kinderen op 
school.  
 
We hebben daarom Roy Vathorst gevraagd om aan 
de groepen 7 les te geven en een informatieavond 
voor de ouders te vullen. Roy heeft 'Information, 
Multimedia and Management' aan de Vrije Universiteit 
gestudeerd en wordt zowel door scholen als het 
bedrijfsleven gevraagd voor het verzorgen van 
lezingen over social media. 
 



 
 

Op dinsdag 2 oktober zijn de lessen aan de 3 groepen 
7 gegeven en op donderdag 4 oktober heeft de goed 
bezochte voorlichtingsavond aan de ouders (ruim 50 
ouders uit de groepen 7/8 hadden zich aangemeld) 
plaats gevonden. 

 

Thema 2 Leefstijl  

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een 
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Na 
de herfstvakantie zullen we gaan starten met het 
tweede thema: Praten en luisteren.  
 
Dit thema gaat over communicatie: over praten, 
luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden 
die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen 
daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind 
dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als 
zelf iets vertellen.   
 
Met dit thema zullen we ongeveer zes weken bezig 
zijn. Bij ieder thema zijn er ook opdrachten die thuis 
uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten zijn 
terug te vinden op de site. Onder het kopje;  school – 
documenten- leefstijl. 
 
 

 
 

Schoolproject 

Het schoolproject met als thema ‘Vriendschap’ is 
gisteravond weer op een mooie manier afgesloten 
met een projectavond. Honderden kinderen en 
ouders konden weer genieten van de resultaten van 
ruim een maand hard werken door alle kinderen. Met 
een speurtocht als rode draad kon iedereen in elk 
lokaal een kijkje nemen. Van een echte 
hindernisbaan bij de kleuters, een rondje over het 

binnenplein tot aan een ‘schmink-stop’ in de 
bovenbouw. We hebben vele positieve geluiden 
gehoord en willen u bedanken voor de  massale 
opkomst! 
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Maandsluitingen 2018-2019 

 


