
Nieuwe geluidsinstallatie 
Op woensdag 6 maart werd in onze pauze 
even flink gezongen en gedanst. Onze nieu-
we geluidsinstallatie was namelijk binnenge-
komen en die moest even getest worden. 
Wat een geluid! Hiermee kunnen we over het 
hele plein muziek luisteren. Tijdens de Ko-
ningsspelen zullen we voor het eerst genie-
ten van de nieuwe geluidsinstallatie. Wij 
hebben er zin in! 
 
Deze geluidsinstallatie hebben we niet zo-
maar. Dankzij uw ouderbijdrage heeft de ou-
derraad dit apparaat kunnen aanschaffen. 
Wij zijn de ouderraad en de ouders dan ook 
erg dankbaar. We kunnen de geluidsinstalla-
tie bij veel dingen gebruiken zoals in de 
gymlessen, tijdens kerst en sinterklaas, bij 
de eerste schooldag en bij nog veel meer 
leuke activiteiten. 

Namens het hele team van Kindcentrum Bag-
gelhuizen willen wij jullie enorm bedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop TLIM voor de 
pedagogisch medewerkers 
Op 12 maart gaven  de twee directeuren van 
Kindcentrum De Marskramer en Kindcentrum 
Baggelhuizen samen een workshop/cursus-
avond over The Leader In Me. Deze avond 
was bedoeld om alle pedagogisch medewer-
kers van de kinderopvang uit deze kindcentra 

Kindcentrum Baggelhuizen, Witterhoofdweg 1b, 9405 HX Assen, (0592) 820570 
www.baggelhuizen.nl         Kindcentrum Baggelhuizen - Assen        obsbaggelhuizen.nl  
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 Deze week staat in het teken van gewoonte 5:  
Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
 
Woensdag 27 maart Leiderschapsdag 
   Groep 7: 13.30 u: voorleeswedstrijd   
                                            Assen in De Nieuwe Kolk 
Donderdag 28 maart Lighthouse junior met juf Randi     
   naar de kunstuitleen 

 
Deze week staat in het teken van gewoonte 6:  
creëer synergie 
Woensdag 3 april Grote rekendag 
Donderdag 4 april Alle groepen: streetwise 
Vrijdag 5 april  Groep 7: fietskeuring en theoretisch 
   verkeersexamen 
 
Deze week staat in het teken van gewoonte 7:  
houd de zaag scherp 
Dinsdag 9 april  De geplande collegiale carrousel vervalt  
Vrijdag 12 april  Koningsspelen 
 
 

 



kennis te laten maken met de 7 gewoonten. 
Dat is goed gelukt, het was een mooie 
avond! #samenisbeter #denkwinwin  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vakantierooster volgend 
schooljaar (‘19-’20) 
Eerste schooldag: maandag 26 augustus 
2019 
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m  
3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 17 t/m 21 februari 2020 
Goede Vrijdag: 10 april 2020 
Tweede Paasdag: 13 april 2020 
Meivakantie (incl. Konings- & Bevrijdings-
dag): 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaartsvakantie: 21 en 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020 
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020 
 
NB: De vrijdag voor de TT zijn de scho-
len geopend! 

 
 

Groep 1: gewoonte 2: begin 
met het einddoel voor ogen 
In groep 1 werken we aan deze gewoonte 
door steeds te benoemen wat we gaan le-
ren. Bijvoorbeeld: het einddoel voor ogen is 
dat we de letter v herkennen, of dat we 
goed het aantal munten tellen.  

Voor de voorjaarsvakantie hadden we voor 
het eerst een groepsdoel, ons einddoel voor 
ogen was: ‘voor de voorjaarsvakantie kun-
nen we allemaal onze jas aantrekken en de 
rits dichtdoen’. Om dat doel te behalen, 
hebben we regelmatig geoefend zowel op 

school als thuis, hielpen we elkaar en keken 
we wekelijks wie het al kon. De kinderen gin-
gen er echt voor en …  het doel is gehaald! Als 
beloning hadden de kinderen bedacht dat ze 
dan speelgoed mee naar school mochten óf 
verkleed op school mochten komen. Wat wa-
ren ze trots dat het gelukt is! Binnenkort gaan 
we aan een nieuw groepsdoel werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lighthouse junior 

We hebben het met Juf Margaret over de rol-
len van de leiderschapsdag gehad en iedereen 
heeft een rol voor leiderschapsdag, en dit zijn 
een paar van de rollen: ontvangst, parkeren, 
ontvangst bij de ingang, ver-
zorgen van de lunch en weg-
wijzen. 

Het lighthouseteam junior 
opent de dag, bespreekt de 
dag, benoemt het doel van de 
dag en helpt de dag presente-
ren.  

De leiderschapsrollen van de 
dag worden verdeeld onder 
alle groepen.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/samenisbeter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCidM9w3bVz2mbE69tGuaXt84DueNdODcA7R4Fq0UkiLMF6R0wlFxTgSJWIShvPYbO79CW_1VUnMzMdBmY1TqAWnEDp-3eDuwm-AoiZKQH-8XQytrLlXIDEbDaeaQeLL96ityK7Wb15qZDK3IVh6ytQKW347R8Q795UCQ
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