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Beste ouders,

Belangrijke data
Belangrijke data in: januari 2019

December is al weer zo goed als voorbij. En daarbij
natuurlijk ook het jaar 2018!
Sinterklaas was net de school uit, de laatste
pepernoten en banketstaven werden nog herkauwd
en iedereen was al weer druk bezig met het in orde
brengen van de school in kerstsfeer. Met dank aan
alle hulpouders is die metamorfose op 7 december
ook weer probleemloos verlopen.
Het kerstdiner was wederom, vooral dankzij alle thuiskoks, weer een groot succes en ook de viering in de
gerenoveerde kerk verliep weer voorspoedig.
Iedereen kan zich weer op maken voor de
Kerstvakantie. De één zal lekker op vakantie gaan, de
ander zal deze periode aangrijpen om de
familiebanden eens wat strakker aan te halen. Deze
gezellige dagen zijn daar dan ook bij uitstek geschikt
voor. Vervolgens stappen we allemaal vol goede
voornemens het nieuwe jaar weer in! Ons voornemen
is in elk geval om met minimaal evenveel inzet en
enthousiasme kwalitatief goed onderwijs voor uw
kind(eren) te blijven bieden!

Kerstvakantie van donderdag 20 december 2018
vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 4 januari. We starten
na de Kerstvakantie weer op maandag 7 januari!
7 januari:
10 januari:
16 januari:
19 januari:
21 t/m 25 januari:
22 januari:
25 januari:
29 januari:
31 januari:

Juf Jeannette jarig
Juf Inge jarig
20.00 u OR-vergadering
Juf Vanessa Kaminski jarig
Adviesgesprekken groepen 8
Juf Sharon jarig
Maandsluiting 3
Meester Marten jarig
Nieuwsflits

Personalia
 Juf Bianca is op 7 december bevallen van
een kerngezonde dochter: Tess.

Rest mij nog u hele fijne feestdagen en alle goeds
voor het nieuwe jaar toe te wensen namens het
gehele team!
Jan Noorlander
Directeur






Juf Floortje zal direct na de Kerstvakantie
met zwangerschapsverlof gaan. Juf Petra zal
haar taken voor groep 5B gaan overnemen.
Juf Joyce (6A) is op 15 december met
zwangerschapsverlof gegaan. Tot aan de
Kerstvakantie heeft meester Henk fulltime
gewerkt. Na de vakantie gaat juf Karen
Sechocho op maandag en dinsdag les geven
in 6A.
Juf Wendy Vollebregt gaat per 20 januari
met verlof. Zij zal in groep 3C vervangen
worden door juf Brigitte (ma t/m woe) en juf
Marian (do + vrij).

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder staat het resterende vakantierooster voor
het dit schooljaar.
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 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.

Scholenmarkt 2019 voor basisschoolleerlingen uit
groep 8 (Van de gemeente)

Op woensdag 16 januari 2019 vindt in sporthal
Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en Rodenrijs
de jaarlijkse scholenmarkt voortgezet onderwijs
plaats. Op deze avond geven de scholen van het
voortgezet onderwijs de informatie die leerlingen uit
groep 8 nodig hebben voor het kiezen van een
passende middelbare school. Er zijn voortgezet
onderwijs scholen aanwezig uit Lansingerland en uit
de omliggende gemeenten.
Hierbij nodigen wij jullie uit om deze scholenmarkt te
bezoeken. De scholenmarkt is geopend van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Wij willen graag de drukte over de avond
verspreiden. Zo is er voor iedereen voldoende
gelegenheid om informatie te krijgen. Daarom vragen
we geïnteresseerden uit Bleiswijk en Bergschenhoek
zo veel mogelijk het eerste uur te komen, dus tussen
19.00 en 20.00 uur. Ouders, verzorgers en leerlingen
uit Berkel en Rodenrijs zijn van 20.00 uur tot 21.00 uur
van harte welkom.
Communicatie adviezen Voortgezet Onderwijs
groepen 8 in oudergesprekken
Op de jaarkalender staan onze adviesgesprekken
Voortgezet Onderwijs gepland op maandag 28 t/m
woensdag 30 januari. Binnen Lansingerland worden
echter afspraken gemaakt zodat alle scholen deze
data zo veel mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.
Daarom zullen wij de gesprekken al één week eerder
plaats laten vinden: van maandag 21 t/m woensdag
23 januari.

U ontvangt hier in januari van de groep 8 leerkracht
nog bericht over.
Leefstijl Thema 3 Ken je dat gevoel?
Zoals u weet, werken wij op school met Leefstijl, een
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Op
maandag 10 december zijn we met het volgende
thema “Ken je dat gevoel?” begonnen.

De mens kent veel verschillende emoties en iedere
taal beschikt over een groot scala aan woorden om
deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle
gevoelens te herleiden tot vier basisemoties. Dat zijn
boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties
staan centraal in dit thema.
Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven
wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen
delen moet je deze eerst leren herkennen en
begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen
meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en
ze te leren die van anderen te herkennen. Daarnaast
beschikken kinderen vaak nog niet over een juiste
woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe
ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn,
maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of
boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In
een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan
het uitbreiden van de emotionele woordenschat.

Resterende maandsluitingen 2018-2019

Sinterklaas
Het lijkt alweer maanden geleden, maar hij is toch
echt maar een paar weken geleden terug naar Spanje
gegaan. Hierbij een paar foto’s van de viering voor de
groepen 1 t/m 5 in het speellokaal.

Van de Medezeggenschapsraad

Ook in 2019 zijn we bereikbaar. Mochten jullie vragen
of aanvullingen hebben voor de MR, dan kunnen jullie
ons als MR lid elk benaderen op school, via de
brievenbus bij de hoofdingang naast het bord bij het
podium of via ons mailadres, mr@bshetbaken.nl. De
MR wenst jullie een fijne kerstvakantie.

Parkeren bij school
Wij kregen van de afdeling ‘handhaving’ van de
gemeente door dat zij strenger gaan toezien op het
correct parkeren van auto’s in de omgeving van de
school. De boete voor fout parkeren is bijna €100….

Kerstmis
De afgelopen weken hebben weer helemaal in het
teken gestaan van Kerstmis. Er is veel geknutseld en
versierd. De school was door ouders helemaal in
Kerstsfeer gebracht en het kerstdiner was weer super
geslaagd! Alle hulpouders die overuren hebben
gedraaid deze periode: BEDANKT!

Ook de viering in de kerk op donderdag verliep weer
zoals gepland. Een mooi verteld kerstverhaal,
beeldend ondersteund door toneelspel en prachtig
omlijst met muziek in de vorm van samenzang. En na
de renovatie van de kerk ook ondersteund door live
beelden op grote TV-schermen! Hieronder weer een
korte impressie.

