
MijnSchool vervangt digiduif 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Als school vinden wij het belangrijk om op 
een duidelijke en eenvoudige manier met 
onze ouders te communiceren. Tot nu toe 
deden wij dat via digiduif. Hier komt binnen-
kort verandering in, omdat heel Plateau met 
één ouderportaal gaat werken.  
 

Ouderportaal MijnSchool 
Vanaf 1 januari starten wij met het ouder-
portaal MijnSchool. Hiermee zullen we u 
voortaan op de hoogte houden van al het 
schoolnieuws. In het portaal vindt u berich-
ten, fotoalbums en uitnodigingen voor ou-
dergesprekken. Verder kunt u er wijzigingen 
doorgeven, bijvoorbeeld bij verhuizing. 
 

Hoe log ik in? 
U krijgt een eigen account voor het ouder-
portaal. Volgende week ontvangt u via Han-
neke een e-mail met daarin een activatielink 
en inloggegevens. Door op de link te klikken 
activeert u uw account. Daarna kunt u inlog-
gen met de inloggegevens.  
 

Wijzig zo snel mogelijk na inloggen uw wacht-
woord; klik rechtsboven in het portaal op uw 
naam, kies ‘Mijn account’ en ga dan naar 
‘Wachtwoord’. 
 

In het vervolg kunt u via 
https://14as00.mijnschool.nl/mijnschool/
index.html naar de loginpagina gaan. (Deze 
pagina is ook onderdeel van en dus te vinden 
op onze website.) 
 

Hoe blijf ik op de hoogte? 
U ontvangt dagelijks een e-mail met een op-
somming van alle nieuwe berichten.  
 

Vragen 
Als u op 7 januari geen e-mail heeft ontvan-
gen of andere vragen heeft, stuur dan een e-
mail naar hanneke@baggelhuizen.nl of loop 
even binnen. Dan helpen we u graag. 
 

Met vriendelijke groet, 
Randi van Beekum 
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Woensdag 19 december Kerstman op school 
Donderdag 20 december Kerstviering op school (en op het plein) 
Vrijdag 21 december  Groep 2/3: maandshow 
    (Kerst)truiendag 
    Alle kinderen zijn vrij om 12.15 uur 
Maandag 7 januari  Schoolarts in bestuurskamer De Schakel 
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https://14as00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html


Groep 8 over gewoonte 5: 
eerst begrijpen, dan begrepen 
worden 
In groep 8 werken wij veel met gewoonte 5. 
Wij hebben een papier in de klas hangen  
waarop staat wat we moeten doen als we 
instructie krijgen. 

Hoe volg ik goed de instructie? 

Ik zit in de luisterhouding en praat er niet 
doorheen als iemand iets zegt. Probeer het 
dan met elkaar eens te worden over jullie 
mening. Ook tijdens ruzies bijvoorbeeld.  

Als we een opdracht krijgen in ons groepje, 
overleggen we met elkaar en laten we el-
kaar uitpraten tot we op dezelfde mening 
uitkomen. Eigenlijk is gewoonte 5 gewoon  
eerst begrijpen, dan begrepen worden! Ik 
luister voordat ik praat. 

Met vriendelijke groet van Chesney en Myr-
the uit groep 8 

 

 

Ingezonden brief (plaatsing 

met toestemming van de afzender) 
 
Geachte mevrouw, meneer, 

Graag wil ik mijn ergernis kenbaar maken 
omtrent het feit dat ik frequent zie dat er 
onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de 
toch al zo schaarse gehandicaptenparkeer-
plekjes gelegen voor het ExpertiseCen-
trum De Arkel en uw Kindcentrum Baggel-
huizen.  

Het is erg vervelend om de rolstoelauto van 
mijn dochtertje op een ongeschikte plek te 
moeten parkeren om haar vervolgens met 
de nodige gymnastische bewegingen met 
haar rolstoel in of uit de auto te krijgen.  

Mijns inziens zijn 3 rolstoelplekjes voor een 
MFA met daarin een ExpertiseCentrum als 
De Arkel te weinig; echter begrijp ik dat u 
daar weinig aan kunt veranderen. Als deze 
plekjes bezet zijn door auto's of busjes met 
een gehandicaptenparkeerkaart, zoek ik 
zonder frustratie een ander plekje. Echter 
omdat ik nu toch met regelmaat (en zéker 
wanneer er een activiteit/uitje/schoolreisje 
is) zie dat er 'even snel' (?) geparkeerd 
wordt en daarbij desbetreffende ouders/
verzorgers uw deel van het MFA in en uit zie 
wandelen terwijl er geen gehandicaptenpar-
keerkaart zichtbaar is, besloot ik, naast het 
feit dat ik hierover al eerder contact heb op-
genomen met het beheer van het MFA, ook 
u te attenderen in de hoop dat u hier wel-
licht aandacht aan kunt besteden. 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda de With 

Kinderen te laat 
Het komt de laatste tijd te vaak voor dat leer-
lingen te laat op school zijn. Als dat vaak ge-
beurt, dan zijn wij verplicht de onderwijsin-
spectie daarvan op de hoogte te stellen. Zou u 
erop willen letten dat uw kind op tijd is? Om 
8.15 uur gaat de eerste bel, dan gaat de 
school open. Om 8.25 uur gaat de tweede bel, 
dan moet iedereen naar binnen, zodat we om 
8.30 uur daadwerkelijk kunnen starten. Dit 
geldt ook voor de kleuters! 

 

 

!! MR-lid gevraagd !! 
In november hebben we een oproep gedaan 
voor 2 nieuwe MR-leden voor de oudergele-
ding. Helaas zijn daar nog niet genoeg reacties 
op gekomen, vandaar onze herhaalde oproep.  

De MR heeft een belangrijke rol binnen de 
school. Bij veel beslissingen die het bestuur of 
de directie moet nemen, zijn ze verplicht eerst 
de ouders en het personeel te raadplegen, en 
wel via de MR. In de MR spreekt u mee over 
allerlei onderwerpen die met onze school en 
het onderwijs te maken hebben. Vindt u het 
prettig om daar invloed op te hebben, dan is 
MR-werk beslist de moeite waard! 

Misschien is uw goede voornemen voor het 
nieuwe jaar om een bijdrage te leveren aan 
school, meld u zich dan aan via marga-
ret@baggelhuizen.nl.  

 

 

Het team van  
Kindcentrum  
Baggelhuizen  

wenst u  
prettige kerstdagen  

en een  
gelukkig 2019! 

 

Tot 7 januari! 





 

Gezellige 

KERST-IN 
donderdag 20 december  

  

17.15-19.00 uur  
 

 
Kom samen met ons kerst vieren,  

terwijl de leerlingen op school  
van hun kerstdiner genieten.  

 

U bent van harte welkom:  
ouders, opa’s & oma’s, ooms & tantes, buren,  
ook als u geen kinderen op onze school hebt!  

 

 
Onze actieve ouderraad verkoopt 

warme chocolademelk, glühwein,  

braadworst met zuurkool &  

captain’s dinner (bruine bonen) 

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het 
opknappen van het schoolplein. 

 

 

 


