
Beste ouders en verzorgers, 
 
Deze week hebben we niet veel 
nieuws voor in de Baggelaar. En ei-
genlijk is dat de afgelopen tijd steeds 
vaker het geval.  
 
Ons ouderportaal MijnSchool is ons 
belangrijkste en officiële communica-
tiekanaal. Daar ontvangt u al onze 
berichten, waaronder de nieuwsbrie-
ven van alle groepen. Daarnaast kan 
gekeken worden op onze website en 
op Facebook en Twitter.  
 
De data van de diverse activiteiten 
en vrije dagen/vakanties vindt u in 
de groepsnieuwsbrieven en daar-
naast staan ze ook in de papieren  
kalender die u aan het begin van het 
schooljaar ontvangt.  

De Baggelaar stamt uit de tijd dat er 
nog geen digitale middelen waren. Die 
zijn er nu wel, in diverse vormen, en 
daarom hebben we besloten om met 
ingang van volgend schooljaar te 
stoppen met de Baggelaar. Steeds 
meer scholen stoppen overigens om 
dezelfde redenen met hun nieuwsbrie-
ven.  
 
Eventuele andere berichten verzenden 
wij net als anders via MijnSchool. 
 
Team Baggelhuizen 
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 Deze week staat gewoonte 2 centraal - Begin met het einddoel voor ogen/Maak een plan 
Dinsdag 14 mei  Groep 6: project ei 
   Groep 7: praktisch verkeersexamen (tijd volgt nog) 
Vrijdag 17 mei  Groep 7: maandshow 
   19.00 uur: Baggelhuizen’s got talent in de theaterzaal van De Schakel  
 

Deze week staat gewoonte 3 centraal: Belangrijke zaken eerst/Eerst werken, dan spelen 
Maandag 20 mei Lighthouse junior 
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei: Avondvierdaagse 
Woensdag 22 mei Jeugdverpleegkundige in de bestuurskamer in De Schakel 
 

Deze week staat gewoonte 4 centraal: Denk win-win/Zoek naar voordeel voor iedereen 
Maandag 27 mei Jeugdverpleegkundige in de bestuurskamer in De Schakel 
 
 



Groep 8 over gewoonte 4: 
denk win-win, zoek naar 
voordeel voor iedereen 
 Ik kan problemen met anderen 

oplossen.  
Wij 2 hebben ruzie en maken het 
weer goed 

 Ik denk na over wat anderen 
mensen willen en niet alleen wat 
ik wil. 
Ik wil een koekje, zij wil een ca-
keje, we hebben maar 2 euro dus 
kopen we een brownie! 

 Ik ben aardig tegen anderen. Ik 
maak nieuwe vrienden 

  

  

 

Groetjes van Myrthe en Caia 

 

Schoolreizen 

Zou u zo vriendelijk willen zijn het 
geld voor de schoolreis van uw 
kind(eren) over te maken? De be-
dragen 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 schoolrei-
zen is NL 23 INGB 0004711284 
t.n.v. schoolreis obs Baggelhuizen. 
Graag de naam en achternaam van 
het kind en de groep vermelden. Al-
vast bedankt! 


