
  
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Het belangrijkste nieuws van deze maand waren 
natuurlijk de aangekondigde corona-versoepelingen. 
Heel erg spannend , maar ook heel erg fijn! Na de 
voorjaarsvakantie starten we weer met de 
inloopochtenden op dinsdag- en donderdagochtend. 
Daar leest u verder in deze nieuwsflits meer over. 
 
Ook hebben de leerlingen uit de groepen 3-8 hun 
eerste rapport meegekregen en hebben deze week 
de gesprekken daarover plaatsgevonden. De 
kinderen hebben weer heel erg hun best gedaan. 
Zoals ik al schreef in de brief over de 
coronaversoepelingen merken we dat de lockdowns, 
de vervroegde kerstvakantie en de vele afwezige 
leerlingen en leerkrachten vanwege 
coronabesmettingen of quarantaines het onderwijs 
geen goed hebben gedaan. Dat zien we bij de 
leerlingen enigszins bij de cognitieve voortgang terug. 
Ook het concentratievermogen en de spanningsboog 
van leerlingen zijn in zijn algemeenheid merkbaar iets 
verminderd. Dit zal zeker te maken hebben met het 
feit dat het gangbare school- en thuisritme van 
kinderen natuurlijk behoorlijk in de war geschopt is. 
Dat heeft allemaal uiteraard ook weer even tijd nodig 
om weer op het oude niveau terug te komen en daar 
gaan wij hard mee aan de slag. Op korte termijn zal 
dat wellicht even zorgen geven, maar op de iets 
langere termijn komt dat allemaal goed. 
 
We hebben deze maand ook weer een feestje te 
vieren gehad: Carnaval! Nog in iets aangepaste vorm 
veranderde BS Het Baken in BS De Confettibom. De 
hele donderdagochtend hebben we verkleed kunnen 
feesten en zijn we al feestend de voorjaarsvakantie in 
gerold. En voor de kleuters was het de afgelopen 
week dubbel feest, want zij hebben woensdag ook 
‘juffendag’ gevierd in alle klassen.  
 
Allemaal namens het gehele team een hele fijne 
vakantie toegewenst en kom maandag 7 maart 
allemaal gezond weer terug op school! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  februari/maart 
 
24 februari:  Carnaval 
   Continurooster tot 12.00 uur 
25 februari:  Start voorjaarsvakantie 
   Juf Kim jarig 
26 februari:  Juf Tamara jarig 
 
1 maart:   Juf Anne jarig 
8 maart:   Juf Petra jarig 
18 maart: voorronde lustrum   

talentenjacht 
25 maart: 2e ronde talentenjacht 
30 maart:  Grote Rekendag met het  
   thema: bouwavonturen 
 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
 

 
 

Voorjaarsvakantie:  

vrijdag 25-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022  

Pasen    

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022  

Meivakantie   

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022  

Hemelvaart   

donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022  

Pinksteren   

maandag 06-06-2022  

Zomervakantie: 

vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022  
 
Resterende studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 

 



Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

Start schooljaar: maandag 22-8-2022 

 

Herfstvakantie:    

maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022  

Kerstvakantie:   

vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023  

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023  

Pasen   

vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023  

Meivakantie   

maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023  

Hemelvaart   

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023  

Pinksteren   

maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023  

Zomervakantie:   

vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023  

 

Er komt ook nog een drietal studiedagen bij, maar daar 

zijn de data nu nog niet van bekend. 

 

Communicatiekanalen met ouders 

Op school hebben we een aantal communicatiekanalen 

met ouders tot onze beschikking. Om de juiste informatie 

op de juiste manier met elkaar te communiceren volgt 

hieronder een overzicht. 

 
 

Social Schools 

- Dit is primair bedoeld voor ons om informatie 

met ouders te delen. Berichten vanuit de klas of 

de hele school (b.v. Nieuwsflits) worden op die 

manier met u gedeeld. Als wij willen dat er op 

die berichten gereageerd kan worden, dan 

zetten we die mogelijkheid tot reageren bij dat 

bericht open. Als wij dat niet willen staat die 

optie dus uit. 

- U kunt ziekmeldingen of andere absenties 

doorgeven via Social Schools. 

- Het is niet mogelijk voor u als ouder om privé 

app-sessies met leerkrachten op te starten. De 

social schools-app staat natuurlijk op de 

telefoons van leerkrachten en die trillen anders 

de hele schooldag door. In veel gevallen ook 

nog na schooltijd als ouders structureel 

berichten gaan sturen via SS. Dan sta je dus als 

leerkracht ‘de hele dag aan’ en dat willen we 

niet. 

 

Email 

- Heeft u iets te vragen aan de leerkracht of iets 

anders dan ziekte of verlof door te geven, dan 

kunt u daar de email voor gebruiken. Elke 

leerkracht heeft een eigen emailadres. Mocht u 

dat adres nog niet weten, dan kunt u dat 

navragen op een inloopochtend. Het is ook uit te 

lezen in social schools als u op de naam van de 

leerkracht van uw kind klikt in een eerder door 

hem/haar verstuurd bericht. 

 

Website 

- Op de website (www.bshetbaken.nl) staat onder 

de button ‘contact’ die rechts bovenaan de 

homepage staat, ook een ziekmeldformulier als 

invulbare webpagina. Wij prefereren echter de 

ziekmeldmodule in social schools, omdat dan 

alle meldingen gelijk in één overzicht bij de juiste 

leerkracht terecht komen. 

- Op de site staat rechts onderaan de homepage 

een algemeen contactformulier dat na 

verzending bij de directie terecht komt. Dat is 

meer bedoeld voor ouders die geïnteresseerd 

zijn in onze school, dan als intern 

communicatiemiddel.  

 

Telefoon 

- Uiteraard kunt u de school ook telefonisch 

benaderen (010-5190620). Houdt u bij een 

eventueel verzoek om een leerkracht te kunnen 

spreken wel rekening met de schooltijden? 

Onder schooltijd kan een leerkracht de telefoon 

namelijk niet opnemen. Soms komt het ook voor 

dat een leerkracht na schooltijd een vergadering 

of al een andere afspraak heeft. U kunt altijd een 

terugbelverzoek achterlaten uiteraard.  

 

Microsoft TEAMS 

- Het is ook mogelijk om een beeldbelafspraak via 

TEAMS te maken. Dat kan natuurlijk alleen 

maar op werkdagen na schooltijd. Afhankelijk 

van wat de agenda’s toelaten. Het is handig om 

daar per mail een afspraak voor te maken met 

de leerkracht. 

 

Fysieke afspraak 

- Na de Voorjaarsvakantie is het ook weer 

mogelijk om een fysieke afspraak met een 

leerkracht in te plannen. U kunt de afspraak op 

een inloopmoment afspreken of u stuurt de 

leerkracht een mailtje met uw verzoek.  

- Korte boodschappen kunnen ook op de 

inloopmomenten worden doorgegeven.  

http://www.bshetbaken.nl/


Inloopochtenden 

 

 
 

Na de voorjaarsvakantie starten we weer met de 

inloopochtenden voor ouders. Elke dinsdag- en 

donderdagochtend mogen ouders met hun kinderen 

mee naar binnen. Dat mag wel, maar dat hoeft niet. Een 

mondkapje dragen is niet verplicht, maar mag op 

vrijwillige basis natuurlijk wel. Die keuze is aan u. 

Op maandag + woensdag + vrijdag worden de kleuters 

buiten opgevangen en gaan de overige groepen 

zelfstandig naar binnen. Dan is er dus geen inloop. Deze 

3 dagen zijn ook makkelijk te herkennen aan de paaltjes 

die dan buiten staan. Paaltjes waarachter de kleuters 

worden opgevangen door hun leerkracht. Die paaltjes 

staan er ook elke middag nog, zodat wij het overzicht 

behouden als de kleuters naar huis gaan. 

We hopen (geen verplichting dus) dat met name de 

kinderen in de groepen 7 & 8 ook op de inloopdagen 

zoveel mogelijk zelfstandig binnenkomen. Dit natuurlijk 

ter voorbereiding op de zelfstandigheid die in het VO 

verwacht wordt. 

 

Schoolreis 

Beste Ouders! 
 
Nu wij weer wat meer mogen en kunnen versoepelen is 
het voor ons ook mogelijk om op schoolreis te gaan.  
 
Dit lustrumjaar doen we dit wel heel speciaal. We gaan 
namelijk met de hele school naar Drievliet! De excursie 
zal plaatsvinden op maandag 11 April. We zullen deze 
dag iets later terug zijn op school. We verwachten rond 
16:00 – 16.15 uur terug te zijn. 
 
De kinderen die ’s middags gebruik maken van de BSO 
nemen wij zelf i.v.m. het behoud van het overzicht eerst 
mee terug naar school. Daar kunnen ze vanaf 16.15 – 
16.30 uur worden opgehaald door de betreffende BSO. 
Wij hebben Ketchup/Partou, BLOS/Hakuna Matata en 
de Paddestoel al per mail geïnformeerd. Wilt u dat, 
indien uw kind gebruik maakt van buitenschoolse 
opvang, zelf voor de zekerheid ook nog doorgeven aan 
de BSO van uw kind(eren)? 
 
Later dit schooljaar ontvangt u nog meer inhoudelijke 
informatie over de schoolreis en de incasso van de eigen 
bijdrage, maar voor nu kunt u deze datum alvast in uw 
agenda noteren. 
 
De excursiewerkgroep 
 

 

Attentie voor het team van de ouderraad 

Op dinsdag 8 februari werden we aangenaam verrast 
door gebak van de ouderraad! Voor elke leerkracht werd 
er een gebakje bezorgd met de tekst ‘Toppers, hou vol! 
De OR’. Het zijn de afgelopen weken best pittige weken 
geweest met veel uitval van leerkrachten door corona en 
daarbij ook veel leerkrachten die net een stapje harder 
hebben gelopen om de gaten in de groepsbezetting 
zoveel mogelijk op te vullen. Dan is het altijd fijn dat dit 
ook gezien en gewaardeerd wordt! Dat geeft ons ook een 
boost! Dank hiervoor! 
 

 
 

 

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

De leerlingen uit onze groepen 8 hebben hun 
uitstroomadvies inmiddels ontvangen. Voor hen 
breekt nu de tijd aan voor het zoeken van een 
passende vorm van vervolgonderwijs. De officiële 
aanmeldperiode vindt plaats in de periode tussen 21 
februari tot en met 25 maart 2022. (De oorspronkelijke 
aanmeldperiode voor het voortgezet onderwijs is met 
één week verlengd. De start van de inschrijvingen blijft 
21 februari, maar de einddatum is één week 
opgeschoven en wordt 25 maart.)  
 
Alle kinderen die in deze reguliere aanmeldperiode 
aangemeld worden, hebben evenveel kans op een 
plek. Het maakt dus niets uit of u uw kind aan het 
begin of aan het einde van deze periode aanmeldt. 
Doe het wel uiterlijk 25 maart! 
 
Na de aanmeldperiode ontvangt u zo snel mogelijk 
een bericht van de betreffende middelbare school. 



Misschien krijgt u bericht dat uw kind geplaatst is. 
Sommige scholen moeten bij teveel aanmeldingen 
loten. En soms heeft de school meer tijd nodig om een 
besluit te nemen, omdat uw kind extra ondersteuning 
nodig heeft. In alle gevallen krijgt u persoonlijk bericht. 
De meeste kinderen weten voor de meivakantie op 
welke school ze zijn toegelaten en in welke  klas ze 
zijn geplaatst. 
Als de school moet loten en uw kind is uitgeloot, dan 
informeert de middelbare school u hierover. Het 
dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven 
aan de volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat 
zelf naar deze andere school om de aanmelding daar 
af te ronden. 
 
Actuele informatie op onze website 
Wij plaatsen alle actuele informatie die wij hebben 
over de overstap naar het VO op onze website: 
www.bshetbaken.nl (kopje ‘Informatie’ - ‘ na de 
basisschool’.) 
 
Wat treft u daar aan? 

- Een link naar de website van ‘De VO-gids’, 
waar u heel makkelijk via een zoekmachine 
een VO-selectie kunt maken. 

- Een link naar een ‘Open dagen planner’ 
- De overstaproutekaart. Daar staan alle data 

en stappen in die belangrijk zijn voor het 
kiezen van een vervolgopleiding in 2021. 

- De structuur van het VO staat er toegelicht.   
- Een checklist voor ouders die wellicht van 

pas kan komen bij de schoolkeuze. 
- Links naar de website van alle VO-scholen in 

de (wijde) omgeving.   

 
Wij zullen deze pagina altijd blijven voorzien van de 
meest actuele informatie. 
 

 
 
Centrale eindtoets: De IEP-toets 
Op 20 en 21 april wordt de centrale eindtoets, dat is 
bij ons op school de IEP-toets, afgenomen bij de 
leerlingen van groep 8. In mei krijgen wij de uitslag 
van deze centrale eindtoets toegestuurd. Deze delen 
we dan uiteraard zo snel mogelijk met u.  
 

De uitslag van de centrale eindtoets kan iets hoger zijn 
dan het definitieve schooladvies dat uw kind eerder dit 
jaar kreeg. De basisschool bekijkt haar schooladvies 
en mag dit naar boven bijstellen. Bijstellen is niet 
verplicht. De basisschool kan het schooladvies ook 
hetzelfde houden. Mocht de uitslag van de IEP-toets 
lager zijn dan het eerder gegeven schooladvies, dan 
verandert er niets.  
 
Als uw kind een bijgesteld schooladvies krijgt, wilt u 
uw kind misschien aanmelden 
voor een andere klas of andere school. U kunt dit zelf 
besluiten, u bent dit niet 
verplicht. 
 
Wilt u uw kind aanmelden: 

 Voor een andere klas op dezelfde middelbare 
school, neem dan contact op met de 
middelbare school. 

 op een andere middelbare school, ga eerst na 
of deze school nog plek heeft. Als hier nog 
plek is, vraagt u een nieuwe voorkeurslijst met 
unieke code aan de basisschool. Hiermee 
gaat u naar de nieuwe school. Houdt u er 
rekening mee dat scholen snel vol kunnen 
zitten. 

 
Heeft u gedurende deze procedure nog vragen, dan 
kunt u die natuurlijk altijd aan de leerkracht van uw 
kind stellen of aan de Intern Begeleider van de 
bovenbouw, mevr. Sandra van Gennep.  
 

Juffendag kleutergroepen 

In alle kleutergroepen was het afgelopen woensdag 
feest! Alle juffen waren toevalligerwijs tegelijkertijd 
jarig en dat werd uitbundig gevierd. Alle kinderen en 
hun juffen mochten met gekke haren naar school 
komen en behalve feest in de klas was er ook een 
professionele poppenkastvoorstelling georganiseerd 
waar alle kinderen van genoten hebben.  
 

 

http://www.bshetbaken.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

De brandweer op bezoek 

Op dinsdag 15 februari kwam bij de kleuters de 
brandweer op bezoek. Een heuse (kleine) 
brandweerauto stond op de speelplaats, de sirenes 
loeiden en de brandweer liet zien hoe de 
brandweerspuit werkte. Een superleuke praktijkles 
voor alle kleuters! 
 

 
 

 
 



 
 
 

De lustrum talentenjacht 

 
Beste ouders, 
 
Het is nog steeds feest!! In het kader van het lustrum 
gaan we met alle klassen een talentenjacht houden! 
We merken dat er enorm veel talent hier op school 
rondloopt, zingt en swingt en dat willen we graag aan 
elkaar laten zien. 
 

 Voor deze talentenjacht houdt elke klas op 
vrijdag 18 maart de eerste voorronde in eigen 
klas. Hieruit wordt een winnaar(s) gekozen.  

 Deze winnaar(s) gaat door naar de volgende 
ronde. Deze tweede ronde wordt gehouden 
op 25 maart. Hier laten de  winnaars van de 
parallelklassen zien wat ze kunnen. Een 
heuse jury komt dan de acts jureren!  

 Uiteindelijk blijven er 10 winnende acts over. 
Van deze acts wordt er een spetterende film 
gemaakt die ook op Social Schools gezien 
kan worden. De film wordt door de hele 
school bekeken en alle kinderen mogen 
individueel hun stem uitbrengen in de 
GLITTER-STEM-BOX. 
 

Als de stemmen zijn geteld, worden de nummers 1,2 
en 3 bekend gemaakt. Deze drie acts zullen live te 
zien zijn bij de braderie, die later dit kalenderjaar (7 
september) wordt georganiseerd! 
 
Ter voorbereiding op de optredens, kan er op school 
geoefend worden in pauzes of er kunnen afspraken 
gemaakt worden met de leerkracht om de acts te 
oefenen. We hopen dat u misschien ook thuis een 

handje kunt helpen met oefenen of het coachen 😊. 

 
Veel voorpret plezier!!  
 
Groeten van de Lustrum commissie 
 
 
 

Carnaval 

Het was donderdagochtend carnaval op Het Baken! 
Nog even geen hossen met 10 klassen tegelijk, maar 
wel een gezellig drukke verkleeddag met tal van leuke 
activiteiten in de klassen. Het is fijn om weer eens een 
feestje in de school te hebben! Hieronder een kleine 
impressie. 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Verminderde bereikbaarheid school op 
woensdagochtend 9 maart tussen 8 – 10 uur 

Op woensdagochtend 9 maart worden er door KPN 
aanpassingen verricht aan ons glasvezelnetwerk.  
 
Daardoor hebben wij  op 9 maart tussen 8.00 uur 
– 10.00 uur niet de beschikking over WIFI en 
internet. Omdat ook onze telefoon via glasvezel 
loopt, zal de school op het genoemde tijdstip dus 
zowel telefonisch als per mail onbereikbaar zijn.   
 
Via hun eigen mobiel kunnen leerkrachten via 4G wel 
de absenties die worden doorgegeven in Social 
Schools in de gaten houden, maar bellen naar school 
is redelijk kansloos die ochtend. Bij eventuele 
calamiteiten kunnen wij u natuurlijk middels de privé 
mobiele telefoons van de leerkrachten wel altijd 
bereiken. 
Ook de deurbel en het op afstand openen van de deur 
gaat via glasvezel, dus ook daar zal wat 
geïmproviseerd moeten worden. Even kloppen op het 
raam bij Juf Monica is dan de meest logische optie. 
Uiteraard hopen we dat het KPN binnen het door hen 

gestelde tijdvak allemaal lukt, maar het zou ook 
zomaar eens langer kunnen duren als er iets tegenzit.  
 

 
 
 

Van de DIGI-coaches 

Naarmate leerlingen ouder worden komen ze 
onherroepelijk in aanraking met social media. Dit 
begrip is heel breed. Er wordt gelijk gedacht aan 
Facebook en Instagram, maar WhatsApp , Snapchat 
en games als Minecraft vallen hier net zo goed onder. 
Het kan een verrijking zijn, maar het brengt ook de 
nodige risico’s met zich mee. Digitaal pesten en 
betalen voor games zijn hier voorbeelden van. Op Het 
Baken besteden we hier onder andere aandacht aan 
tijdens de leefstijllessen. Het misbruiken van social 
media gebeurt echter vooral buiten de schooluren. 
Het is dus raadzaam als ouder dit bespreekbaar te 
maken. Hier vindt u een aantal tips. 
 

 Heeft je kind interesse in een bepaald sociaal 
platform, kijk dan eerst zelf even wat het is.  

 Voor veel sociale platforms moet je kind 
officieel 13 jaar zijn om een account aan te 
kunnen maken. Toch hebben miljoenen 
jongere kinderen al een account. Maak een 
afweging: heb je begrip voor het feit dat ‘bijna 
iedereen in de klas een account heeft’ of 
houden jullie die leeftijdsgrens aan?  

 Start samen. Maak samen een account aan 
en bespreek alles wat je tegenkomt. 
Onderzoek samen, praat erover en vraag 
door, maar beslis uiteindelijk zelf. Bespreek 
bijvoorbeeld de privacy-instellingen. Welke 
informatie toont je kind aan wie? Praat ook 
over het toevoegen van vrienden: laat alleen 
mensen toe die je goed kent. 

 Leg uit dat als je een foto op internet plaatst, 
je de regie erover verliest. Je weet nooit zeker 
wie de foto ziet en wat diegene ermee zal 
doen.  

 Leg uit dat het makkelijker is om onaardig of 
brutaal te zijn via tekst dan in het echt. Spreek 
daarom af dat je kind zich bij elk bericht 
afvraagt: zou ik dit ook zo zeggen als ik deze 
persoon in de ogen keek?  

 Gaat het om een sociaal netwerk? Word dan 
zelf ook lid en vrienden met je kind, zolang 
hij/zij dat toestaat. 

 Maak afspraken over online spellen die je via 
social media aangeboden worden. Sommige 
spellen maken misbruik van het onbegrip van 



kinderen. Het is lang niet altijd duidelijk of iets 
geld kost of niet. Spreek af dat je kind jou erbij 
haalt als hij in zo’n situatie terechtkomt.  

 Vraag regelmatig aan je kind hoe het gaat en 
wat zijn ervaringen zijn. 

 
 

 
 
 
 
Joyce Akse & Henk Molenaar 
Digi-coaches 

 
 
 
 
 
 
 
 


