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Nieuwsbrief Het Baken
“Het Baken mag gezien worden”

Wist u dat?
We liever geen
honden bij de
ingang van de
school aan het hek
vastgebonden
hebben. Sommige
kinderen durven
dan niet meer het
plein op. Een stukje
verder aan het hek
binden helpt!
Bedankt!

Directienieuws
Juf Jeannette

De verhuizing ligt achter ons: hiep, hiep hoera! Dat gevoel gaf het ons allemaal.
Wat een klus is er geklaard door kinderen en team. De verhuizing liep als een
geoliede machine. De groepen die intern zijn verhuisd pakken de draad
makkelijk op. Binnen een school is er vaker sprake van een interne verhuizing aan
het einde van een schooljaar.
Voor de groepen 7 en 8 is dit anders. Zij moeten echt wennen en lopen
regelmatig tegen situaties aan die om een antwoord of oplossing vraagt.
Gelukkig zijn de meesters en de juf die daar hun lessen geven aan de kinderen
zeer flexibel!
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LUIZENCAPES

FOTO’S

AGENDA
1

Wist u dat?
We op zoek zijn
naar nieuwe
overblijfouders?
Vindt u het leuk om
een handje te
helpen op school
dan zijn we hier
ontzettend blij mee!
Schiet ons gerust
aan voor informatie.
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Tijdens de drukte van de verhuizing heb ik weer ervaren hoe
belangrijk het is wanneer je dergelijke situaties in een goede
sfeer kunt beleven. Humor is een toverwoord geweest deze
dagen. Achteraf ook een stukje teambuilding!
Nu zijn de groepen gestart met het afnemen van de LVStoetsen. Dit vraagt veel van de kinderen. De uitslagen staan
straks in de rapporten en vertellen over de ontwikkeling die elk
kind op Het Baken meemaakt. Is er zorg nodig dan wordt dit
besproken met leerkracht, IB en soms de directie en ouders en
kind. Op onze school zijn we trots op de zorg die we telkens

weer kunnen geven. De vele vrijwilligers die hierbij zijn betrokken onze dank!
Door de interne verschuiving van groepen is de wegbrengregel en het nemen van afscheid aangepast. Dat
betekent praktisch gezien dat de ouders van kinderen vanaf groep 4 op het schoolplein hun kind(eren)
gedag zeggen. Alleen wanneer er een mededeling is naar de leerkracht toe en dit niet anders kan dan voor
8.30 uur bent u welkom binnen de school voor schooltijd. Verder bent u altijd welkom om na schooltijd
even binnen te lopen. We vinden het namelijk heel belangrijk dat de lessen op tijd kunnen starten en de
leerkracht bij binnenkomst van de leerlingen alle aandacht voor hen heeft. Het persoonlijk welkom heten
in de groep is heel belangrijk voor kinderen. De dag start voor een kind heel prettig wanneer het kind zich
gezien weet. Daarnaast willen we graag dat de lessen om 8:30 uur kunnen starten en met de beperkte
ruimte in de wandelgangen is het ook veiliger en prettiger beginnen voor de kinderen. Een bijkomstigheid
is dat kinderen zo ook wel zelfstandig worden gemaakt. Altijd goed voor hun zelfvertrouwen. Ouders die
hun kinderen brengen naar de groepen 1 t/m 3 vragen wij om niet alsnog hun kind(eren) in de hogere
groepen langs te lopen.
De verkeerschaos die ontstaat in de ochtend hopen we op te
lossen door u allen steeds weer aan te spreken op eigen
handelen hierin. Het is fijn om u alvast aan te geven dat ook de
gemeente hard meewerkt aan een oplossing in de wijk. Zo zal er
binnen afzienbare tijd twee acties worden ondernomen om te
werken aan de verkeersveiligheid rond de school. Ten eerste zijn
dat de Octopuspalen die worden neergezet op de plekken waar
veel verkeer is. Ook is men bezig met de flauwe bocht in de weg
Zadelmaker aan te passen en misschien komt er een zebrapad.
De gemeente is gebonden aan regels en in die fase van
controleren bevinden zij zich nu wat betreft een zebrapad.
Ik hoop u zo weer wat bijgepraat te hebben.
met vriendelijke groet, Juf Jeannette

2

NR. 6

1 FEBRUARI 2016

’Luizencapes’
Luizen zijn een lastig en vervelend probleem voor ouders, kinderen en school.
We doen er op Het Baken alles aan om ze buiten de deur te houden. De
luizencapes kunnen hierbij helpen. We gebruiken ze daarom in alle groepen van
Het Baken. Alle leerlingen zijn verplicht om een luizencape aan te schaffen en te
gebruiken. U kunt ze voor € 7,50 bij ons aanschaffen. Ze zijn ook via webwinkels
te verkrijgen.

BELANGRIJKE MEDEDELING FOTO’S
LEERLINGEN!
Juf Michelle

We vinden het op Het Baken heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met
beeldmateriaal van kinderen. We vinden het alleen ook zo leuk dat u betrokken
kunt zijn bij wat wij doen in de klas. Dit begint steeds vaker te botsen. We maken
graag foto’s van onze activiteiten en delen die graag met u. Nu begrijpen wij
heel goed, dat u liever niet hebt dat we dit via Social Media doen. We houden
daarom zoveel mogelijk rekening met alle wensen van de ouders. Dit maakt het
er voor ons niet makkelijker op, maar dat is het wel waard. Nu hebben we met
Sinterklaas en kerst foto’s door de hele school heen laten maken. We willen de
link naar dit fotoalbum graag delen met alle ouders. Deze link komt verder niet
op de website of Social Media.
Toch kunnen we ons voorstellen dat er redenen zijn waarom u niet wilt dat uw
kind op de foto komt en in dit album staat. Wilt u dan even een berichtje sturen
naar may@youscope.nl? We verwijderen de foto dan uit het album voordat we
het met de ouders delen. Het is denk ik duidelijk dat geen enkele foto van dit
album gedeeld mag worden op persoonlijke Social Media. Alvast bedankt en
veel plezier met de foto’s.

Verjaardagen
Komende
weken zijn
Jelte van Essen, Juf
Martha, Chananja
Fokker, Jaylen van
der Meer, Mirthe
Niesten, Weylyn
Nagtegaal, Robine
Kunnen, Fleur van
Tol, Jahnoah
Silanoe, Anne
Talane, Juf Ina,
Karim Moumen,
Milan Welink, Ecrin
Özalp, Juf Femke,
Daimy van
Duivenbode, Yinthe
Jansen, Enzo van
Berkel, Maurits
Leenheer, Jolee van
Leeuwen, Niels
Gijzen, Zoë Karim,
Lotte Sparreboom,
Elin Ensel, Daan
Hartman, Fay Karim
jarig!

’Welkom!’
Afgelopen maand zijn Daan van Keeken, Anne-Roos Langeveld, Evy Vermeij,
Emmie van der Gaag, Thijs Vonk, Milan Arlman en Daan Drolenga bij ons op Het
Baken in groep 1 (de instroomgroep) gestart. Komende maand verwelkomen we
ook Megan Oppelaar en Lucas de Koning. We wensen jullie allemaal een hele
mooie tijd op Het Baken toe!
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Wij wensen jullie
een hele fijne
verjaardag toe!
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AGENDA
9 feb

Studiemiddag (groep 1 t/m 4 vrij)

14 feb

Studiemiddag (groep 1 t/m 4 vrij)

17 feb

Rapporten mee

22 feb

Rapportgesprekken

23 feb

Rapportgesprekken

25 feb - 5 mrt

Voorjaarsvakantie

8 mrt

Start projectweken
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