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Nieuwsbrief Het Baken
“Het Baken mag gezien worden”

Welkom!
In de komende
weken starten Mark
en Ruben van den
Oever, Fenna van
Deuren, Bart
Hartman, Bas
Goedhart in de
instroomgroep.
Heel veel plezier bij
ons op school!

Directienieuws
Juf Jeannette

De rapportgesprekken liggen al weer een tijdje achter ons. De tijd gaat door… en

Wist u dat?

wat ik dagelijks hoor van jong en oud: de tijd gaat snel.
In deze periode ben ik samen met het MT bezig met het formeren voor het
nieuwe schooljaar. Het is goed om u te melden dat we volgend jaar met 11
groepen starten. Drie kleutergroepen, twee groepen 3, 4, 4/5, 5, 6, 7 en een 8.
Wie er welke groepen gaan draaien is nog niet bekend. Ik ben in deze ook
afwachtend en afhankelijk wat er binnen andere SCOPE-scholen gebeurt. Zodra
het voorstel van formatie er is, gaat deze eerst naar het team. Samen kijken we
dan naar wat er mogelijk is en of een ieder zich in het voorstel of een ander
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voorstel kan vinden. Pas wanneer die stappen zijn gezet wordt de formatie gepresenteerd aan de MR. De
personeels-geleding van de MR geeft dan officieel het akkoord en daarna komt het richting u en de
kinderen. Elk jaar toch ook weer spannend voor vooral de kinderen.
Het project ligt ook net achter ons. De projectavond was een groot succes. In alle klassen is hard
gewerkt aan allerlei constructies en communicatiemiddelen uit het verleden, heden en toekomst. Het
was een ontzettend leerzaam project.
De ouderenquête is uitgezet en van harte hoop ik dat u uw stem laat horen. Elke twee jaar wordt deze
uitgezet en met uw antwoorden volgt er een uitslag waar we gegevens uit halen die we kunnen omzetten in
acties met als doel verbetering. Graag attendeer ik u op de communicatielijnen die wij hanteren op Het
Baken. In de schoolgids staan de regels in een schema weergegeven. Is er iets wat u wilt overleggen met
de leerkracht van uw kind, dan is het zo dat u met de leerkracht een afspraak kunt inplannen. Dit het liefst
na schooltijd of via de mail. Zo heeft de juf/meester in de ochtend alle aandacht voor de kinderen wanneer
ze het klaslokaal binnenkomen. In de kleutergroepen gebeurt het regelmatig dat ouders de weg naar de
kring belemmeren voor de kleuters die binnenkomen. Sommige kinderen ervaren dat als onprettig. Laten
we er op letten dat de kring voor de kinderen is. Een kort afscheid is het doel dat wij nastreven. Om 8.30
uur starten de lessen en gaan de deuren dicht. Zullen we er met elkaar weer alert op zijn?
Deze maand gaan onze groep-acht-leerlingen zich buigen over de Eindtoets Route 8. Route 8 is voor ons
een nieuwe toets die net zoals de CITO is goedgekeurd om afgenomen te worden als eindtoets. Voordeel
van deze toets is dat deze digitaal afgenomen wordt in een tijdsbestek van ongeveer anderhalf uur en
adaptief is voor elk deelnemend kind. Binnen SCOPE is deze keuze gemaakt voor alle kinderen van groep
8. Wij wensen de kinderen veel succes bij het maken van de toets. De toetsuitslagen zullen de gegeven
adviezen niet meer kunnen beïnvloeden. De kinderen zijn allemaal al ingeschreven in het Voortgezet
Onderwijs.
Aan het einde van deze maand start de meivakantie. Heerlijk twee weken geen schoolse zaken voor ons
allemaal!
Groet, Jeannette Verburg

KONINGSPELEN
Vrijdag 21 april doet Het Baken weer mee aan de koningsspelen. U ontvangt hier binnenkort nog een
uitgebreide brief over maar nu alvast wat informatie over de dag. We starten in de klas en verzamelen
daarna op het plein om deze feestelijke dag te openen. Alle ouders zijn
van harte welkom op het plein. Vervolgens worden de kinderen
getrakteerd op een ontbijt in de klas. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt er
een oudhollands spelletjescircuit georganiseerd. De groepen 5/6 zullen
een sportbattle aangaan en groep 7/8 doet mee aan de Alphense
Sportdag. We zijn nog op zoek naar sjoelbakken en sjoelstenen. Heeft u er
misschien nog eentje thuis? We lenen hem graag! Houd voor verdere
details over de koningsspelen de mail in de gaten.
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’Geven is Gaaf’
Meester Leon

Zoals alle ouders die al langer meedraaien op Het Baken wel weten, sparen we
via Geven is Gaaf voor goede doelen. Deze goede doelen heeft elke bouw zelf
gekozen. De instroomgroep en groep 1 en 2 sparen voor Stichting Tess. Zij
hebben de maand maart € 33,15 opgehaald. Groep 3 en 4 sparen voor War
Child en zij brachten met elkaar €29,75 mee. Dan groep 5 en 6, die voor
Stichting Juul sparen. Hier werd €14,95 meegenomen en tenslotte groep 7 en 8
haalde €8,20 op voor het project Save the Children. Volgende maand zijn onze
eigen projecten ons doel en in de maand mei sparen we alles om meester Niels
te sponsoren, die meefietst met de Alpe d’Hu6.
Alpe d’HuZes is een sportieve actie waarbij deelnemers fietsend, hardlopend of
wandelend, alleen of in een team, geld inzamelen voor kankeronderzoek. Onder
het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen ze op 1 juni 2017 tot maximaal zes
keer de legendarische Alpe d’Huez. Het is de beklimming van je leven, voor het
leven van een ander. We hopen, dat we deze maand veel ophalen voor dit
project.

PAASVIERING
''Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is, gaat het niet altijd over
geld. Vaak zeggen mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar
waar word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt een ‘rijk’ mens? In
de Veertigdagentijd, de periode voor Pasen, denken we daar met de kinderen
over na.
Tijdens de Paasviering op 13 april zullen we ontdekken dat je rijk kunt worden
door juist weg te geven. We ontdekken hoe Jezus mensen laat delen in het
koninkrijk van God. Hij is bereid om alles te geven, zelfs zijn eigen leven.
Daardoor breekt een nieuwe rijkdom aan: met Pasen
vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft.
We vieren dit in twee vieringen op donderdagochtend
13 april. Alle kinderen lunchen die dag op school met
een zelf meegebrachte lunch. Voor de ochtendpauze
wordt er door de school voor iets lekkers gezorgd.
Voor alle kinderen begint de paasvakantie om 14:00
uur. We kijken uit naar een mooie paasviering.
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Verjaardagen
Komende
weken zijn
Naomi van Gorkom,
meester Thomas,
Ayla Zandvliet,
Naära van der
Galiën, Pim
Stellaard, Timo
Hoogenes, Laura
Oortwijn, Thomas
van Rijn, Lyra
Koopman, Cindy
Cornelisse, Luna
Ensel, Sophie
Overmeer, Hannah
Koopman, Angelica
Valentijn, Charlotte
Heijns jarig!
Wij wensen jullie
een hele fijne
verjaardag toe!
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AGENDA
13 april

Paasviering

14-17 april

Paasvakantie

18 en 20 april

Eindtoets Route 8

20 april

Nieuwsbrief 9

21 april

Koningsspelen/Alphense Sportdag (7/8)
(groep 5 t/m 8 continurooster tot 14:00 uur)

24 april - 5 mei

Meivakantie

24 mei

Schoolfotograaf (klassenfoto’s hele school en

25-26 mei

Hemelvaart

31 mei

Sport en Speldag

2 juni

Continurooster

3-5 juni

Pinksteren

6-9 juni

Kamp groep 8

22 juni

Studiemiddag (groep 1 t/m 4 vrij)

27 juni

Studiemiddag (groep 1 t/m 4 vrij)

30 juni

Rapporten mee

portretten en broertjes/zusjesfoto groep 8

COLOFON
Basisschool Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 – 436 468
Het Baken2: 06- 12207747
E-mailadres:
hetbaken@scopescholen.nl
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