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BAKENINFO  Informatie van de directie 

 
Beste ouders of verzorgers, 
 
Voor u ligt de laatste Bakenbrief van het jaar. Wat is het jaar 
weer om gevlogen.  
We hebben in deze laatste schoolweek nog een fijne 
spelletjesdag gehad. 
Dinsdag werd het zo warm, dat de meeste kinderen al om kwart over 12 door hun ouders werden 
opgehaald. Voor de kinderen die er nog waren, hebben we een aangepast programma gemaakt. 
Woensdag hebben alle ‘oude’ kinderen en onze ‘nieuwe‘ kinderen kennisgemaakt met de groep van 
volgend jaar. Veel van u maakten van de gelegenheid gebruik om te komen kennismaken.  
Ook hebben we afscheid genomen van onze schoolverlaters. We wensen hen en hun ouders veel succes 
op de middelbare school! We zullen hen missen.  
 
Verder hebben we afscheid genomen van een collega: juf Mariëlle Brouwer-Tax stopt met haar werk als 
leraar op onze school. Zij gaat zich richten op het uitgeverschap en haar werk als schrijfster van boeken. 
Wij wensen Mariëlle daar veel succes bij en bedanken haar voor haar inzet voor onze school! 
 
De kinderen hebben deze week de kalender van het schooljaar 2022-2023 gekregen. Hierin staan alle 
vakanties en vrije dagen en andere belangrijke zaken. De nieuwe schoolgids van 2022-2023 kunt u op de 
website van de school vinden.  
 
Voor nu wensen wij u een fijne vakantie. 
We zien de kinderen graag terug op maandag 5 
september! 
 
Namens het team, 
 
Maria Brouwers 
 
Nieuw logo van onze school 
We hebben een nieuw, fris logo gemaakt voor onze school. Deze vindt u bovenaan deze brief. 
 
Vernieuwde website 
Zoals u misschien al gezien heeft, is ook onze website vernieuwd. Neem anders een kijkje:  
www.sbohetbaken.nl 
 
Oproep hulpouders 
We zijn nog op zoek naar ouders, opa's of oma's, die ons willen helpen bij de volgende werkzaamheden: 

- Het bijhouden van onze tuinkas. Als u meer informatie hierover wilt, kunt u contact opnemen met 
Ebelina van der Poel: e.vdpoel@optimusonderwijs.nl 

- Luizencontrole. Iedere woensdag na een vakantie, van half 9 tot 9 uur, vindt er een luizencontrole 

http://www.sbohetbaken.nl/
mailto:e.vdpoel@optimusonderwijs.nl


in de klassen plaats. Voor meer informatie, kunt u terecht bij Monique Cardinaels: 
m.cardinaels@optimusonderwijs.nl 

  
Een bericht van het Samenwerkingsverband 30-06 
Beste ouders, 
De voorbereidingen voor ons nieuwe ondersteuningsplan zijn gestart. Daarin staan onze uitgangspunten 
en ambities voor de komende jaren. We vinden het belangrijk dat het een plan wordt van ons samen: 
schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, gemeenten, jeugdhulp, voorschoolse partners en 
natuurlijk ouders. Want alleen met elkaar kunnen we passend en meer inclusief onderwijs vormgeven.  
De inbreng van ouders vinden we belangrijk! 
We nodigen u van harte uit om op 15 september met ons mee te denken en te praten tijdens een avond 
specifiek voor ouders.  
 
Bent u er ook bij? 
Aanmelden kan hier of via de button in de uitnodiging 
 
Aventurijn 
Zoals u misschien heeft gelezen, zijn de Kennedyschool en de Korenaer gefuseerd; de nieuwe school heet 
Aventurijn. Omdat er een nieuw schoolgebouw wordt gebouwd, worden de groepen verdeeld over 
verschillende locaties.  
In onze noodlokalen komen 4 bovenbouwgroepen. Aan het begin van het schooljaar waren er ook al vier 
groepen van de Kennyschool in ons gebouw als gevolg van de brand op de Kennedyschool. Dat is heel 
goed verlopen. 
We hebben, voor de nieuwe situatie, goede afspraken gemaakt en hebben er alle vertrouwen in dat dit 
goed gaat lopen.  
De kinderen van Aventurijn maken gebruik van de ingang en speelplaats aan de achterkant van de school. 
Ze blijven maximaal anderhalf jaar in ons gebouw.  
 
Jeugdprofessional van Ons Welzijn 
Met ingang van het komend schooljaar stopt Auke van Boxtel met haar werkzaamheden voor onze 
school. Zij wordt opgevolgd door Thessa Bongers. Zij zal zich nog aan u voorstellen.  
 

KIJK OP ONZE SITE OF LIKE ONS OP FACEBOOK  
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