
Leiderschapsdag Kind-
centrum Baggelhuizen 
Onze leiderschapsdag van 27 maart heb-
ben wij dit jaar speciaal voor pabostuden-
ten van de Hanzehogeschool Groningen 
gehouden. Onze toekomstige collega’s 
konden daardoor in de praktijk zien en er-
varen wat The Leader In Me inhoudt. Zoals 
dat bij de zeven gewoontes van The Lea-
der In Me hoort, hebben onze leerlingen 
deze dag voornamelijk zélf georganiseerd, 
om te kunnen oefenen en laten zien wat ze 
geleerd hebben. En om fouten te durven 
en mogen maken. 

Onze gasten werden door de leerlingen 
ontvangen. De kinderen hadden zelf ge-
zorgd voor borden en bemensing op de 
parkeerplaats. Dat was nog best even im-
proviseren, want de parkeerplaats werd 
net verbouwd door de gemeente. Dit de-
den de kinderen prima! Jassen werden 
keurig aangenomen en de gasten werden 
naar de theaterzaal begeleid. Nadat we het 
schoollied gezongen hadden ter verwelko-
ming, werd er door alle groepen een pre-

sentatie gegeven in de theaterzaal. Daarna 
kregen de studenten een rondleiding van 
de kinderen en legden zij ook uit hoe het 
portfolio bij ons op school in zijn werk gaat. 

De lunch was prima verzorgd, de kinderen 
hadden geregeld dat Het Schakelveld soep 
klaar had staan. Ook bakten de kinderen 
zelf tosti’s voor onze gasten. 

Ondertussen konden de gasten aangeven 
wat zij positief vonden aan deze dag en 
waar nog verbeterpunten lagen. Dit noe-
men we de ‘plus-delta’s’. Hiervoor namen 
kinderen korte interviews met hen af. 
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 Vrijdag 12 april  Koningsontbijt en Koningsspelen 
 
Maandag 15 april MR-vergadering 
Dinsdag 16 april Groep 8: IEP-eindtoets 
   Jeugdverpleegkundige (in de  
   bestuurskamer van De Schakel) 
Woensdag 17 april Groep 8: IEP-eindtoets 
Donderdag 18 april Groepen 1 t/m 4: paasbrunch 
    
Vrijdag 19 april  Goede Vrijdag  
 
Maandag 22 april Tweede paasdag  
Dinsdag 23 april  
Vrijdag  26 april  Groep 4: maandshow  
   (om 9.00 en 11.00 uur) 
 

Gezellige paasdagen!



Voor zover wij weten is er in Nederland 
nog nooit een leiderschapsdag voor stu-
denten gehouden, dus daar zijn we best 
trots op! 

Randi van Beekum 

 
Oproep bieb-
ouder 
Volgend schooljaar heb-
ben we drie ouders die 
de kinderen kunnen 
helpen bij het boekje ruilen op school. Zij 
zouden het erg prettig vinden als zij hier-
bij hulp krijgen van een extra ouder i.v.m. 
het organiseren van de ruildagen. U kunt 
hierover contact opnemen met Sabine 
(moeder van Rowan Reening) of Ingrid 
(moeder van Dewi en Keano Hoogerbeets) 
of een mail sturen naar juf Margaret via 
m.vanroosmalen@plateau-assen.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolreizen 
Dit is de periode waarin we de schoolrei-
zen moeten regelen en die moeten alle-
maal vooraf betaald worden. Zou u daar-
om zo vriendelijk willen z ijn het geld voor 
uw kind(eren) over te maken? De bedra-
gen zijn als volgt: 
 
      groep      prijs 

 1 en 2   € 15,- 

 3 en 4      € 20,- 
 5 en 6     € 25,- 
 7          € 45,- 
 8         € 90,- 
 
Het IBAN-nummer voor de schoolreizen is 
NL 23 INGB 0004711284 t.n.v. schoolreis 
obs Baggelhuizen. Graag de naam en ach-

ternaam van het kind en de groep vermel-
den. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 over gewoonte 3: 
belangrijke zaken eerst 
In onze klas denken we altijd eerst aan de 
belangrijke zaken. Eerst de belangrijke din-
gen, bijvoorbeeld eerst het werk afmaken 
en dan de andere leuke dingen doen zoals 
tekenen, lezen en leerzame spelletjes. We 
zijn zelf verantwoordelijk voor de dingen 
die we plannen. We krijgen door deze ge-
woonte onder andere vaker dingen af. Ik 
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 
ik het wel kan! 

mailto:m.vanroosmalen@plateau-assen.nl


 








