
Collegiale carrousel 
Morgen, vrijdag 23 november, houden wij 
weer van half 11 tot half 1 in onze school 
een ‘collegiale carrousel’, net als vorig 
schooljaar. Dat betekent dat elke leerkracht 
twee uurtjes een andere dan zijn/haar eigen 
groep gaat lesgeven. Het doel is om van el-
kaar te leren en te begrijpen hoe in een an-
dere groep wordt gewerkt. Dit past heel 
mooi bij gewoonte 4: win-windenken en bij 
gewoonte 5: eerst begrijpen en dan begre-
pen worden. Daardoor komt het de door-
gaande lijn binnen onze school ten goede. 

 

Digitale geletterdheid 
In samenwerking met Bibliotheek Assen en 
Kindcentrum Het Sterrenschip zijn we bezig 
met het opstellen en testen van een door-
gaande lijn digitale geletterdheid van groep 
1 tot en met 8.  

Digitale geletterdheid omvat alle vaardighe-
den die kinderen nodig hebben om zich in de 
digitale samenleving staande te houden en 
zichzelf te ontwikkelen. Van informatievaar-
digheden tot je veilig kunnen bewegen op 

internet, van computational thinking (het ge-
bruiken van computers vereist een andere 
manier van denken, ook wel computational 
thinking genoemd) en programmeren tot me-
diawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Het 
wordt steeds belangrijker om in het onderwijs 
aandacht te besteden aan digitale geletterd-
heid. Dit sluit mooi aan bij wat in onze 
schoolvisie staat: 

Ons onderwijs is toekomstgericht. 
Kinderen groeien op in een sterk en snel 
veranderende wereld. Kennis die vandaag 
belangrijk is, is dat morgen al minder, en 
vaardigheden die we nu nog nauwelijks 
kennen, staan in de toekomst misschien 
wel centraal. De maatschappij verandert 
voortdurend en de ontwikkelingen gaan 
erg snel. Wij zijn ons ervan bewust dat de 
huidige kinderen een toekomst ingaan 
waar andere en nieuwe vaardigheden be-
langrijk zijn.  

 

U zult gemerkt hebben dat onze groepen re-
gelmatig naar het Jacklab in de bibliotheek 
gaan, gastlessen op school krijgen en meer 
bezig zijn met programmeren etc. Dan weet u 
nu dus waar dat vandaan komt. Wij bereiden 
ons voor op de toekomst! 

 

Randi van Beekum 
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 De week van 26-30 november staat in het teken van gewoonte 5:  

Eerst begrijpen dan begrepen worden (luister voordat je praat) 

Maandag  26 november oudergesprekken groep 8 

Dinsdag 27 november speculaasconcert 

Woensdag 28 november  oudergesprekken groep 8 

Donderdag 29 november schoen zetten op school 

De week van 3-7 december staat in het teken van gewoonte 6:  

Creëer synergie (samen is beter) 

Maandag 3 december ouderwerkavond Sint 

Woensdag 5 december Sinterklaasfeest 

De week van 10-14 december staat in het teken van gewoonte 7:  

Houd de zaag scherp (evenwicht voelt het beste) 

Maandag 10 december studiedag (kinderen zijn vrij) 

Dinsdag 11 december OR-vergadering 

Vrijdag 14 december groep 4/bieb/afsluiting Beestachtig 

   groep 7/bieb/afsluiting Asser Kinderjury 

   groep 6/bieb/afsluiting Boekentest en boekvlogger 
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Nieuwe website 
Misschien hebt u het al gezien: we hebben 
sinds kort een nieuwe website. We werken 
achter de schermen nog aan de optimalisa-
tie ervan. Mocht u nog iets missen op de 
site, wilt u dat dan mailen naar  
hanneke@baggelhuizen.nl?  

 
Bericht van de kinderen van 
ons Lighthouse junior 
Wij hebben besproken dat de kinderen beter 
met het buitenspeelgoed moeten omgaan 
want het geld is bijna op, dus we gaan voor-
lopig niets meer kopen. Er moet ook beter 
met de wc omgegaan worden. Er wordt met 
natte proppen wc-papier op de ramen en 
muren gesmeerd, en mensen zitten met 
natte handen op de spiegels. Ook nog iets 
positiefs: wij vinden dat er beter met pesten 
wordt omgegaan.    
 

Schoolkorfbal groep 7/8 
Op woensdagmiddag hebben Chloë, Marin, 
Rashmi, Nikki, Anouk T, Anouk J, Horatio, 
David en Sven uit gr. 7 en 8 in de Marsdijk-
hal een hele mooie teamprestatie neergezet!
Onder het motto ‘ik heb dat nog nooit ge-
daan, dus ik denk dat ik het wel kan’, heb-
ben de leerlingen, die nog nooit eerder met 
elkaar samen korfbal hadden gespeeld, 4 
mooie wedstrijden gespeeld en enorm lol 
gehad met elkaar! Omdat een team uit 2 
meisjes en 2 jongens bestaat, kon door de 
grootte van de groep niet iedereen steeds 
spelen. Daardoor werd steeds in wisselende 
samenstelling gespeeld. Door de proactieve 
houding, sportieve inzet en de wil om samen 
te willen winnen, zijn we na 1 winstpartij, 
een gelijkspel en 2 verloren wedstrijd als 4e 
geëindigd in een poule van vijf scholen (met 
daarin allemaal teams met korfballers!). Een 
topprestatie van het team, waar beide coa-
ches (Gees en Jans (vader van Rashmi)) 
heel trots op zijn!  
Jans Bastiaans 
 

Intocht Sinterklaas 
Op woensdag 5 december bezoekt Sinter-
klaas onze school! De deuren van de school 
gaan om 8.15 uur open, de kinderen moe-
ten om 8.25 uur naar binnen. Daarna gaan 
wij met elkaar Sinterklaas en zijn Pieten 
begroeten. De kinderen kunnen hun jas 
aanhouden. Ouders mogen uiteraard blij-
ven kijken, maar graag achter de afzetting! 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Alle         
        groepen zijn op de gebruikelijke tijd  
               vrij: om 12.15 uur. 

Gewoonte 4 
In groep 5 doen wij onze best om elke dag  
win-win situaties te krijgen. In alle groepen op 
school heb je leiderschapsrollen. Als je een 
leiderschapsrol hebt ben je ergens verant-
woordelijk voor. Wij hebben de prater in onze 
klas. De prater staat voor iedereen klaar. Als 
je ergens mee zit, kun je dit vertellen aan de 
prater. De prater mag dit niet doorvertellen. 
De prater kan je steun of tips geven. De pra-
ter leert daardoor om anderen te helpen en je 
kan zelf even over iets praten. Zo heb je een 
mooie win-winsituatie! 
Ook hebben wij de mediator in de klas. De 
mediator helpt bij akkefietjes. De mediator 
helpt bij het oplossen van een probleem. Hij 
geeft beurten om te praten en helpt om zo 
snel mogelijk tot een oplossing te komen. Dit 
is voor iedereen een win-winsituatie (ook voor 
juf ;))  
 

In oktober hadden wij een maandshow. Er wa-
ren 3 klasgenoten die dezelfde rol wilden. We 
kwamen er eerst niet uit. Uit-
eindelijk hebben wij de tekst 
verdeeld en heeft iedereen 
evenveel tekst gekregen. Dat 
was een hele mooie win-win. 
 

In de klas hebben wij compli-
mentenboxen. Hierin kunnen 
wij elkaar complimenten ge-
ven. Het is leuk om een com-
pliment te geven maar het is 
ook heel leuk om een compli-
ment te krijgen.  
Win-Win! 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

Voor de extra activiteiten op school, is de school afhankelijk van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor de school onmisbaar. Het geld wordt 

gebruikt voor activiteiten waar de school geen geld voor krijgt van de 

rijksoverheid, maar die we wel heel belangrijk vinden voor de sfeer en kwaliteit 

van school. U kunt hierbij denken aan de sportdag, alles rondom het 

sinterklaasfeest, kerstviering en de eindshow van groep 8.  

 

De vrijwillige bijdrage is net als de voorgaande jaren vastgesteld op €20,00, bij 

voorkeur in het geheel, maar het kan ook in 2 termijnen (€ 10,00 in oktober en  

€ 10,00 in april). 

 

U mag het overmaken naar onze bankrekening:  

NL 47 INGB 0006706142 t.n.v. OR OBS Baggelhuizen te Assen,  

o.v.v. ouderbijdrage en de voor- en achternaam van uw kind en de groep waar 

hij/zij in zit.  

 

U kunt de bijdrage ook contant in het bijgesloten envelopje inleveren bij de 

leerkracht van uw kind.  

 

Naar aanleiding van de privacywet AVG wil ik u ervan op de hoogte brengen dat 

uw persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden ten behoeve van het innen 

van de vrijwillige bijdrage. 

 

De ouderraad hoopt uw bijdrage zo spoedig mogelijk te ontvangen. 

 

Alvast vriendelijk bedankt! 

Namens de ouderraad, 

 

Dieneke Buitenkamp-Fledderus 

Penningmeester ouderraad Kindcentrum Baggelhuizen  

 
 


