
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 

krijgen álle groepen voortaan Engels, 

dus van groep 1 t/m 8! We hebben hier-

bij gekozen voor Groove Me, een speelse 

methode waarbij kinderen Engels aange-

boden krijgen via muziek. Door muziek 

stappen kinderen ongemerkt over de 

drempel om zelf Engels te durven zingen 

en praten. Wij zijn erg enthousiast over 

de methode en de kinderen ook. Ze heb-

ben de afgelopen periode namelijk al wat 

proeflessen gevolgd. Wij vinden deze 

methode zeer goed bij onze school pas-

sen en omdat kinderen vandaag de dag 

en in de toekomst steeds meer Engels 

tegenkomen en nodig hebben, hebben 

we ervoor gekozen om Engels al meteen 

vanaf groep 1 (op speelse wijze) aan te 

bieden. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op 

www.groove.me 

Wat volgend schooljaar ook zal verande-

ren zijn de oudercontactmomenten. Wij 

houden hierbij vooral gewoonte 4 in ge-

dachten: denk win-win. In september 

worden alle ouders uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met de leerkracht. 

Vervolgens plant u samen met de leer-

kracht een vervolgafspraak in. Dit kan 

bijvoorbeeld na een aantal weken zijn, 

maar ook na een aantal maanden. Dat 

spreekt u zelf af met de leerkracht.  

Uitgangspunt is dat u na een gesprek al-

tijd de deur uitgaat met de wetenschap 

wanneer u het volgende gesprek heeft. 

(Tip: neem dus altijd even uw agenda 

mee). Op deze manier hopen we beter 

tegemoet te komen aan de behoeften van 

ouders en leerkracht om met elkaar in 

gesprek te gaan, in plaats van dat u ge-

bonden bent aan vaste avonden. 

Omdat we vanuit The Leader in Me kin-

deren willen stimuleren in hun persoonlijk 

leiderschap, zullen er naast de ouderge-

sprekken twee keer per schooljaar portfo-

liopresentaties gehouden worden, waarbij 

uw kind zélf zijn/haar vorderingen met u 

bespreekt. De leerkracht is hierbij wel 
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 Maandag 2 juli  Leerlingenraad 
Dinsdag 3 juli  19.30 uur: groep 8 - eindshow De tent op z’n kop/podium Zuidhaege, 
   overdag gaan alle groepen kijken 
Woensdag 4 juli  MR-vergadering 
Vrijdag 6 juli  Rapporten mee 
   Groep 5: Blij met de bij 
Maandag 9 juli  Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
Dinsdag 10 juli  Jeugdarts op school 
   Oudermaandshow 
Woensdag 11 juli  Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
Donderdag 12 juli Groepen  1 t/m 7 op schoolreis 
Vrijdag 13 juli  Groep 7 terug van schoolreis 
Maandag 16 juli  Groep 8 op schoolreis 
Dinsdag 17 juli  Groep 8 op schoolreis 
Woensdag 18 juli  Groep 8 terug van schoolreis 
Donderdag 19 juli 11.30 u: uitzwaaien groep 8 
   13.00 u: doorschuifmiddag (naar de nieuwe klassen) 
Vrijdag 20 juli  Laatste schooldag - kinderen zijn om 12.15 vrij 

http://www.groove.me


aanwezig, maar op de achtergrond. Het 

portfolio gaat ons huidige rapport ver-

vangen. Op de informatieavond in sep-

tember hoort u hier meer over. 

(Voor groep acht worden de spreek-

avonden iets anders georganiseerd, in 

verband met de schoolkeuze na de ba-

sisschool.) 

Op dit moment wordt er hard gewerkt 

aan de planning van alle activiteiten zo-

dat deze op tijd voor u in de jaarkalen-

der geplaatst kunnen worden. Ook de 

schoolgids voor volgend schooljaar 

wordt momenteel bijgewerkt en zal voor 

de  zomervakantie digitaal aan u ver-

zonden worden. De jaarkalenders wor-

den aan alle kinderen meegegeven op 

de laatste donderdagmiddag voor de va-

kantie. Op die dag hebben we tevens 

onze ‘doorschuifmiddag’. Alle kinderen 

gaan dan van 13.00-14.00 uur naar hun 

nieuwe groep om alvast een beetje te 

wennen en kennis te maken met hun 

nieuwe meester en/of juffen. 

Op basis van ons leerlingenaantal zou-

den we volgend jaar met zes groepen 

mogen starten. Doordat wij vanuit de 

overheid geld ontvingen om in te zetten 

voor werkdrukverlaging en we vanuit 

Plateau extra middelen gekregen heb-

ben, kunnen we met zeven groepen 

starten! Daar zijn we natuurlijk heel erg 

blij mee. De verdeling van de leerkrach-

ten over de groepen ziet er volgend 

schooljaar als volgt uit: 

Groep 1 

Juf Zoë op maandag, dinsdag, woens-

dag en donderdag 

Juf Lisette op vrijdag 

Groep 2-3   

Juf Joline op maandag, woensdag, don-

derdag en vrijdag 

Juf Debby op dinsdag 

Groep 4 

Juf Lisette op maandag en dinsdag 

Juf Yvonne op woensdag, donderdag en 

vrijdag 

Groep 5   

Juf Jorike de gehele week 

Groep 6   

Juf Sandra op maandag en dinsdag 

Juf Mia op woensdag, donderdag en vrij-

dag 

Groep 7   

Meester Jelmar maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag 

Juf Lisette op donderdag 

Groep 8   

Juf Rianne de gehele week* 

Gymlessen  

Deels door meester Vino, deels door eigen 

leerkracht. 

 

Juf Grietje en juf Margaret zullen volgend 

jaar kinderen die daarvoor in aanmerking 

komen op vaste momenten in de week ex-

tra begeleiden. 

Daarnaast is juf Margaret onze intern be-

geleider. 

 

* Omdat wij middelen hebben gekregen 

voor extra ondersteuning voor meer- en 

hoogbegaafde kinderen zal juf Rianne 

hiervoor ingezet worden. Dit betekent dat 

groep 8 elke week een paar uur les zal 

krijgen van juf Debby, zodat juf Rianne 

met groepjes kinderen uit groep 1 t/m 8 

kan werken. 
 

Samenstelling van het team 

Er zijn komend schooljaar enkele verande-

ringen in het team van onze school. 

 Juf Hanny gaat na 38 jaar op onze 

school gewerkt te hebben met pensioen. 

Wij willen haar enorm bedanken voor 

haar inzet en wensen haar veel plezier. 

We gaan haar zeker missen! Elders in 

deze Baggelaar heeft juf Hanny hierover 

een stukje voor u geschreven. 

 Juf Debby Huismann is een nieuw ge-

zicht bij ons op school. Zij werkt al een 

aantal jaren voor Plateau. Wij wensen 

haar veel succes en plezier bij ons op 

school. In het nieuwe schooljaar zal zij 

zich via de Baggelaar nader aan u voor-

stellen. 

 

 



Vakanties en vrije dagen 

Eerste schooldag:  

3 september 2018 

Herfstvakantie:  

20 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie:  

22 december 2018 t/m  

6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie:  

16 februari t/m 24 februari 2019 

Goede Vrijdag: 

19 april 2019 

Tweede Paasdag:  

22 april 2019 

Meivakantie (incl. Konings- en Bevrij-

dingsdag):  

27 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaartvakantie: 

30 en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag:  

10 juni 2019 

Zomervakantie:  

13 juli t/m 25 augustus 2019 
 

NB: de vrijdag voor de TT zijn de  

scholen van Plateau geopend! 

 

Naast deze vakanties zijn de kinderen 
ook op andere dagen een halve of hele 
dag vrij. Deze dagen staan uiteraard in 
de jaarkalender, maar we publiceren ze 
nu ook vast hier zodat u er eventueel al 
rekening mee kunt houden.  

Het gaat om deze hele dagen: donder-
dag 4 oktober, maandag 29 oktober 
(dag na de herfstvakantie), maandag 10 
december, vrijdag 8 februari, dinsdag 
23 april (dag na Pasen) en woensdag 19 
juni.  

En deze middagen: vrijdag 21 december 
(de middag voor de kerstvakantie, vrij 
om 12.15 uur), vrijdag 15 februari (de 
middag voor de voorjaarsvakantie, vrij 
om 12.15 uur), donderdag 18 april (de 
middag voor Pasen, vrij om 12.15 uur) 
en vrijdag 12 juli (laatste schooldag, vrij 
om 12.15 uur). 

 

Bericht van juf Hanny 

Na een hele mooie tijd als juf, is het nu 

tijd voor andere leuke dingen. Afscheid na 

38 jaar Baggelhuizen en 42 jaar onder-

wijs. Het is nog moeilijk te bevatten, het 

kwartje is nog niet echt gevallen. Na de 

zomervakantie gaat voor mij de wekker 

op donderdag en vrijdag niet meer om 6 

uur. Op school wordt nu druk geoefend 

voor de musical en dan denk ik aan al die 

musicals die ik samen met ouders en col-

lega’s op de planken heb gezet. Het is ook 

weer schoolreistijd en ik denk dat ik wel 

45 keer op de fiets of met de bus met uit-

gelaten kids op pad ben geweest. Er zijn 

zoveel leuke, spannende en ontroerende 

momenten geweest!  

Dankjewel aan alle collega’s, ouders en 

natuurlijk de kinderen voor een super-

mooie tijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzwaaien groep 8 

De leerlingen van groep 8 nemen op don-
derdag 19 juli om 11.30 uur afscheid van 
school. Traditiegetrouw worden ze uitge-
zwaaid door alle leerlingen en teamleden 
van school. De kinderen van groep 8     
lopen dan de trap af het plein op. Het zou 
leuk zijn als u hier als ouder/verzorger bij 
kunt zijn. 

Vakantiebieb - het zomer-

cadeautje van de Bibliotheek 

Lekker lezen in de vakantie? Met de Va-
kantieBieb neem je ruim 60 e-books over-
al mee naartoe. Dat scheelt weer boeken 
sjouwen. Je kunt de app downloaden van 
1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid 
bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier! 
Zie ook de flyer verderop. 




