
Beste ouders en verzorgers, 

Ook al is dit schooljaar nog niet eens op de 
helft, binnen Plateau wordt er nu al achter 
de schermen een start gemaakt met de 
voorbereidingen voor volgend schooljaar.  

Voor ons is het belangrijk om te weten hoe-
veel kinderen wij volgend schooljaar bij ons 
op school kunnen verwachten in verband 
met de grootte van de groepen. 

Heeft u een kind dat nog voor 1 oktober vier 
jaar wordt en dat naar Kindcentrum Baggel-
huizen zal gaan, maar heeft u hem of haar 
nog niet officieel aangemeld? Dan willen we 
u vragen een inschrijfformulier af te halen bij 
Hanneke of bij mij. Het formulier mag u 
weer bij ons inleveren.  

U helpt ons er enorm mee wanneer u dit tij-
dig doet, alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Randi van Beekum 

 

 

 

 

Gezocht: fiets 
Wij zijn op zoek naar een schoolfiets, en 
daarmee bedoelen we een fiets die we hier op 
school laten staan en die door de teamleden 
en zo nodig ouders gebruikt kan worden bij 
bijvoorbeeld excursies (voor de mensen die 
met de auto naar school komen).  

Dus heeft u een veilige fiets over waar niets 
mee gedaan wordt? Wij kunnen die goed ge-
bruiken!  

 

 

 

 
MijnSchool: spoedbericht 
vs nieuwsbericht 
In MijnSchool hebben wij twee mogelijkheden 
om een bericht aan u te sturen: een spoedbe-
richt en een nieuwsbericht. Het verschil is dat 
alle nieuwsberichten aan het einde van de 
dag verzameld en verzonden worden, en een 
spoedbericht wordt meteen verstuurd.  

Een spoedbericht betekent dus niet per defi-
nitie dat er iets aan de hand is, het betekent 
alleen dat we dat bericht direct wilden ver-
sturen.  
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 Woensdag 16 januari  Schoolvolleybal (bovenbouw) 
    in gymzaal Quintus 
 
Donderdag 17 januari  MR-vergadering 
 
Woensdag 23 januari  Start Nationale  
    Voorleesdagen 
     
    Groepen 1 en 2/3:  
    voorleespicknick in     
    De Nieuwe Kolk 
 
 
 



 

Ideeën om de zeven gewoonten ook thuis te oefenen 

Beste ouders en verzorgers, 

Inmiddels werken we alweer twee jaar vanuit The Leader In Me bij ons op school. 
Van meerdere ouders horen we terug dat kinderen er thuis dingen over vertellen 
en laten zien. Dat is erg leuk, want de zeven gewoonten kunnen juist ook heel 
goed thuis worden toegepast. Hieronder wat ideeën ter inspiratie voor wie thuis 
graag wat wil doen met de zeven gewoontes. 

Met vriendelijke groet, Randi van Beekum 

 

 

Gewoonte Hoe zou dat er thuis uit kunnen zien? 

1 Wees proactief 
 Ik maak mijn 

eigen keuzes 

 Ik ruim zelf mijn spullen op zonder dat het me gevraagd 
wordt 

 Ik ga met mijn opdracht door ook als er niemand op let 
 Ik ga zelf mijn tanden poetsen 
 Ik help thuis mee met klusjes 
 Ik vraag om hulp als ik iets niet kan of moeilijk vind 
 Ik praat over mijn gevoelens en frustraties 

2 Begin met het 
einde voor ogen 
 Ik maak een 

plan 

 Ik stel mijzelf een haalbaar doel 
 Ik maak een plan om dat doel te bereiken 

3 Belangrijke za-
ken eerst 
 Ik ga eerst 

werken en dan 
spelen 

 Ik doe eerst mijn huiswerk of mijn klusjes voordat ik ga 
spelen 

 Ik eet pas mijn toetje als ik de rest van de maaltijd op heb 
 Als ik thuis kom van sporten ruim ik eerst mijn spullen op 

voordat ik ga relaxen 

4 Denk win-win 
 Ik zoek naar 

voordeel voor 
iedereen 

 Ik zeg tegen mezelf: “ik kan dit” 
 Ik laat anderen ook aan de beurt komen en gebruik ook 

ideeën van anderen om mijn probleem op te lossen 
 Ik gebruik trucjes om kalm te blijven (bv. eerst tot 10 tel-

len voor ik wat ga doen of zeggen) 

5 Eerst begrij-
pen, dan begre-
pen worden 
 Ik luister eerst 

naar de ander 
voordat ik 
praat 

 Ik luister naar de aanwijzingen of afspraken 
 Ik luister eerst naar een ander voordat ik zelf wat zeg 

6 Synergie 
 Samen is beter 

 Ik werk samen met anderen aan een gezamenlijke op-
dracht 

 Ik help mijn broers en zusjes ook met hun klusjes/taken 
 Ik maak eens samen met iemand het ontbijt 

7 Houd de zaag 
scherp 
 Als ik goed 

voor mezelf 
zorg, ben ik tot 
veel in staat 

 Ik eet gezond 
 Ik slaap genoeg 
 Ik speel buiten of ik ga lekker sporten 
 Ik doe leuke dingen met mijn vrienden 
 Ik geniet van de dingen die ik leuk vind 



Groep 6 over gewoonte 6: Creeër synergie - samen is 
beter 
We voelen ons goed en hebben veel moed. Dat is onze missiestatement in de klas. 

Wij werken met leiderschapsrollen. Wat betekent dat? Iedereen in onze klas heeft 
een eigen rol/taak. Wij mogen zelf kiezen welke wij willen hebben. De afspraken en 
de regels maken we met elkaar. Samen is beter.  

Ook een beloningssysteem hebben wij. Het fijne is dat we elkaar ook complimenten 
geven door een fiche op tafel te leggen. De fiches hebben de kleur van de gewoonte. 
Zien wij dat iemand van ons een gewoonte heel goed doet, dan geeft de juf of een 
van ons een fiche. Aan het einde van de dag gaan de fiches in de buizen aan de be-
loningswand. Is de buis vol, dan mogen we uit de wensenpot (die we ook samen met 
elkaar gevuld hebben met leuke opdrachten) een wens pakken. Leuke wensen zijn: 
langer buiten spelen, spelletjesmiddag, 1 uur lekker vrij spelen, enz. 

Tijdens werken zitten we vaak in groepjes en tweetallen. Wij vinden het fijn om veel 
samen te doen. 

Julia en Destiny uit groep 6. 
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MONDADEMEN 
Zit uw kind vaak met de mond open? Dit kan invloed heb-
ben op de mondspieren, de spraak of de stand van het 
gebit. 

 

Wat kunt u thuis doen? 

 

Blaasspelletjes 

 Bellen blazen 

 Bootjes over het water 
blazen in bad 

 Bolle wangen blazen en zo 
lang mogelijk vasthouden 

 

 

Zuigspelletjes 

 Drinken met rietjes (niet 
alleen water en ranja 
maar ook vla, yoghurt en 
appelmoes) 

 Met een rietje plaatjes, 
papiersnippers of smarties 
van de tafel opzuigen en 
verplaatsen 

 

Lipversterking en lipsluiting 

 De lippen 10 tellen stevig 
op elkaar knijpen 

 Een klein rondje maken 
met je lippen (kusmondje) 
10 tellen vasthouden 

 

 

 

Ten slotte 

Het afleren van mondademen heeft tijd nodig. Heb geduld en oefen regelmatig. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel naar GGD Drenthe, kies voor de sector Jeugdgezondheidszorg en vraag naar de logopedist. 

U kunt ook een mail sturen: logopedie@ggddrenthe.nl. 

 

Tips voor ouders 
 Bespreek samen met uw kind waarom 

het mondademen afgeleerd moet wor-
den. 

 Houd in de gaten of de neus van het 
kind doorgankelijk is. Raadpleeg de 
jeugdarts of huisarts wanneer de neus 
gedurende langere tijd verstopt is en 
neusademing onmogelijk is. 

 Bedenk samen met uw kind een gebaar 
of woord dat verder niemand kent. Als 
het kind door de mond ademt, maakt u 
het gebaar en uw kind weet waar het 
om gaat. 

 Laat uw kind een plat hangertje of rietje 
tussen de lippen houden (niet tussen de 
tanden!) tijdens het voorlezen, puzze-
len, tv-kijken enz. 

 Doe mondspelletjes om de spieren in 
het mondgebied te trainen, bijv. ‘gekke 
bekken’ trekken of bellen blazen. 

 Lees uw kind voor en stop met voorle-
zen zodra de mond van uw kind open-
gaat. 

 Wanneer uw kind met open mond 
slaapt, kunt u na het inslapen de lippen 
van uw kind sluiten door ze zachtjes op 
elkaar te drukken. 

 Hang of plak geheugensteuntjes 
(stickers, tekeningen o.i.d.) op plaatsen 
in huis waar uw kind vaak komt. Deze 
herinneren uw kind eraan de lippen te 
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