
  

Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 10-09-2018) 

 

BESTE ALLEMAAL 
Beste allemaal, 
 
Een nieuw schooljaar is gestart. De school heeft een fris likje verf gekregen en de eerste dagen na 
de zomervakantie zijn voorbij. Het was voor velen even wennen, maar zin om te starten hadden we 
allemaal. 
Ik hoop dat u allen heeft mogen genieten en uitgerust bent gestart! 
Schooljaar 2018/2019 wordt voor onze kinderen een prachtig jaar. 

 
We besteden aandacht aan de school- en 
groepsregels. Zo gaan we op een prettige manier 
met elkaar om. 
We gaan verder met ‘leren-leren; meer 
gepersonaliseerd leren, met als middel  o.a. onze 

chromebooks met het programma ‘Muiswerk’  en ‘classroom’ als 
ondersteuning. Dit in een krachtige en uitdagende leeromgeving. De 
‘monstertjes’ helpen onze leerlingen om diverse vaardigheden te 
ontwikkelen en in te zetten. 
De doelen maken we steeds meer zichtbaar. Dit doen we door ze in de groep te visualiseren.  
 
Uw bijdrage, kennis en hulp hebben we hard nodig, bij het vormgeven van activiteiten en als 
partner van onze school. 
  

We passen de werkvormen van ‘Slim Plan’ 
(coöperatieve werkvormen) toe, om zo onze leerlingen 
actief en betrokken te laten zijn bij ons onderwijs. 
We werken doelgericht en zijn alert op onze interne 

en externe communicatie.  
 

    
Vriendelijke groeten,  
Maaike Nieuwenhuis 
Directeur 

 
 
 

 



WIST JE DAT 

Groep 1/2 a  
Groep 1/2 a is meteen begonnen met 6 nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Ze hebben er allemaal 
zin in.  
Ze hebben ook iets nieuws in de klas een mooie nieuwe huishoek.  
Ze mogen ook allemaal een mooie knuffel meenemen. 
 
Groep 1/2 b  
Groep 1/2 b willen er heel leuk en gezellig jaar van maken.  
Daniel heeft een heel lief zusje gekregen die Yara heet. 
De kinderen vinden dat er een hele leuke huishoek en leeshoek is. 
En de juf vindt dat ze heel goed kunnen opruimen. Dus, dit wordt vast een gezellig jaar. 
 
Groep 3 
Groep 3 heeft een super start gemaakt, ze hebben al 2 nieuwe woordjes geleerd. Ze hebben echte 
plantjes in d’n Achterum. En alle kindjes horen er allemaal bij; super fijn!!!!!!  

Groep 3/4   
Er is al een jarig geweest; Gerbert proficiat! 
Ze hebben al 2 nieuwe letters geleerd, de i k  
Ze hebben ook al Timboektoe gedaan en spelling en nieuwsbegrip. 
Super start!! 

Groep 4 
Ze hebben iets super leuks gemaakt: kwaliteiten posters. Nou, die staan helemaal vol! 
Ze hebben ook een heel mooie kaart gemaakt met poppetjes en pleisters. 
En ze krijgen een nieuw kindje erbij. 
 
Groep 5 
Groep 5 hebben hele leuke nieuwe spelletje in de klas en ze hebben aan de doelen gewerkt. 
Ze hebben ook zonnestraaltjes als complimenten, super leuk! 
 
Groep 5/6  
Ze krijgen een leuk nieuw meisje in de klas en de klas is veranderd met leuke knutselwerkjes. 
En Kim is jarig geweest, dus het begint goed!  
 
Groep 6 
Groep 6 heeft al heel hard gewerkt.  
Ze hebben al veel nieuwe dingen geleerd en hebben en een boek en een los schrift met rekenen. 

Groep 7 
Groep 7 werkt super hard met noice en zijn nu al bezig met boekbesprekingen. 
De kinderen zijn super lief (maar dat komt natuurlijk door de lieve juf Eline). Ze hebben ook voor 
het eerst Engels gehad.  
Ze krijgen ook huiswerk en daar hebben ze heel veel zin in. 
Ze hebben ook een barbie gevonden. Wie is die kwijt? De barbie ligt in groep 7.  
Ze hebben ook een nieuw liedje genaamd baby shark. 
 
 
 



Groep 8  
Het was nu al een hele leuke week en ze hebben hele leuke juffen en we mogen zelf de wist je 
datjes maken en we doen veel leuke spelletjes. 

Deze wist je datjes zijn gemaakt door Lenthe, Daan, Tim en Elvy 
   

GOED GEDAAN!
Geachte ouders, 
 
Ook dit jaar zullen wij u geregeld op de hoogte brengen over onze methode: “Goed Gedaan!”. Ik 
geef hieronder nog eens een overzicht over de werkwijze en filosofie van deze methode. 
Handig voor de nieuwe ouders bij ons op Agnetendal en voor de andere ouders is het nooit 
verkeerd om het geheugen weer eens op te frissen. 
 
Goed gedaan! brengt structuur aan in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, zonder dat 
dit botst met de regels en protocollen zoals die op school al bestaan. Met Goed Gedaan geven we 
op een positieve en een concrete manier aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
kind, zodat er een prettig schoolklimaat ontstaat en uw kind een goede basis heeft voor later. 
 
Deze methode gaat ervan uit dat het preventief werkt. Uw kind leert meer zicht en grip te krijgen op 
de eigen emoties en eigen gedrag en maakt het “hoe en waarom” van sociale vaardigheden 
duidelijk. Het vertelt ons (leerkrachten en kinderen) hoe te handelen om te voorkomen dat er 
problemen, ruzietjes of pesterijen ontstaan. Het is dus geen methode die kant en klaar vertelt wat 
te doen als er iets gebeurt, maar juist wat je moet doen om het te voorkomen. In de les krijgt uw 
kind tips hoe hij/zij lastige situaties kan aanpakken en het leert zich te weren. Uw kind leert ook 
hoe hij/zij datgene wat in de lessen verteld wordt kan toepassen. Goed Gedaan heeft het niet 
alleen over school maar vertaalt de situaties ook naar het alledaagse leven op straat, het 
schoolplein, internet en thuis. 
 
Alle groepen zijn tegelijkertijd met hetzelfde thema bezig. Ook de termen en woorden die hierbij 
gebruikt worden komen zoveel mogelijk overeen. 
Voordeel hiervan is dat begeleiding, feedback en sturing eenduidig zal zijn en dat broertjes en 
zusjes met hetzelfde bezig zijn, wat het gemakkelijker maakt er ook thuis over te praten. 
Bovendien komt op deze manier elk jaar steeds hetzelfde terug (op een eigen niveau) waardoor 
uw kind zich de inzichten en vaardigheden ook eigen maakt. 
 
Via het Praatpaaltje houden wij u iedere keer op de hoogte van het thema van de les waarmee wij 
de komende weken bezig zijn. 
Bij de methode Goed Gedaan hoort ook een ouderbrief bij elk thema. Deze ouderbrief is te lezen 
op de website. Helaas is deze met het opschonen verwijderd dus deze worden t.z.t. weer 
teruggezet. 
 
Vorige week zijn we begonnen met het eerste thema:  “wennen”. 
Er wordt stilgestaan bij het feit dat veranderingen en nieuwe taken soms spannend zijn omdat je er 
nog niet aan gewend bent. Het helpt wanneer je jezelf dan moed inspreekt en let op de leuke 
kanten van een verandering. 
Ook aan mensen die je nog niet (goed) kent moet je soms even wennen. Je leert elkaar sneller 
kennen wanneer iedereen zich voorstelt en iets over zichzelf vertelt. 
 



Natuurlijk doet niet elke groep precies hetzelfde. Hieronder staat aangegeven aan welke 
vaardigheden en inzichten de groepen werken: 
 Zelfkennis: weten wat spanning geeft. (groep 1 t/m 7) Veranderingen en nieuwe taken zijn 

soms spannend omdat je er nog niet aan gewend bent. 
 Zelfvertrouwen: positief denken. (groep 3 t/m 6) Je went gemakkelijker wanneer je jezelf moed 

inspreekt en let op de leuke kanten. 
 Rekening houden met anderen: omgangsvormen (groep 1 t/m 6) Nieuwe mensen moet je nog 

leren kennen, jezelf voorstellen hoort daarbij. 
 Samen op internet: omgangsvormen op het net. (groep 7) Op internet zijn andere 

omgangsvormen: ken je degene met wie je chat écht? 
 Bewust keuzes maken: eigen verantwoordelijkheid (groep 7 en 8) Groep 7 denkt na over de 

vraag “Doe ik mee met alle nieuwe rages of kies is zelf? Groep 8 staat stil bij het feit dat je 
meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid krijgt als je groter wordt. 

 
Tot zover het overzicht. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 
kind of bij ondergetekende.  
 
Namens het hele team, 
 
Beppie Olde Engberink. 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

AANWEZIGHEID MAAIKE (CLUSTERDIRECTEUR) 
Hieronder kunt u zien op welke dagen (mits ik geen andere afspraken heb) ik aanwezig ben: 
 

Agnetendal St. Martinus Flexibel 

Maandagochtend Maandagmiddag  

Dinsdagmiddag  Dinsdagochtend 
(werkzaamheden Skozok) 

  Woensdag 

Donderdagmiddag Donderdagochtend  

Vrijdagochtend Vrijdagmiddag  

 
In de praktijk kan het zijn dat ik onverhoopt op de betreffende dag niet op locatie ben ivm andere 
afspraken. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken ? U kunt me ook mailen: 
mnieuwenhuis@skozok.nl. Ik zal vervolgens contact met u opnemen. 

 

INFORMATIEAVOND 

Noteert u alvast de datum; 10 september a.s. is er een informatieavond voor alle klassen.   
Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 
 
 
 
 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
mailto:mnieuwenhuis@skozok.nl


AGNETENDAL PICKNICK PARTY 

Kom je ook naar de APP? Agnetendal Picknick Party 
Op woensdag 29 augustus, aansluitend aan de schooltijd, gaat de hele school picknicken op het 
plein. 
 
We nodigen je vader, moeder, opa, oma, oppas uit om met een picknickkleed en gevulde mand het 
plein op te komen.  
Als iedereen een plekje heeft, geeft groep 8 een bijzonder 
startsignaal van dit eerste ontmoetingsmoment.  
 
Misschien kun je wel even bij een vriendje of vriendinnetje 
op het kleed.  
Of schuift de juf of meester even aan met een 
boterhammetje.  
 
Het wordt een vrolijke, kleurrijke en LEKKERE gezellige 
lunch.  
Bij regen gaat het gewoon door.  
Dan gaan we met z'n allen, op de grond zitten in de hallen.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
Tot APP 's      
Team Agnetendal 
                                                                Waar:  plein  
      Wanneer:  29 augustus 2018 
                           Tijd:   12.00 - 13.00 uur 
      Wie:   voor iedereen die bij Agnetendal hoort 
 

SAVE THE DATE OPENINGSFEEST 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen, 
 
Vrijdag 21 september a.s. wordt er een openingsfeest 2.0 georganiseerd om het nieuwe schooljaar 
in te knallen!  
Tijd: 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Meer informatie volgt. 
 
Groetjes, de Oudercommissie 
 

GYMROOSTER GR 3 T/M 8 

Gymrooster schooljaar 2018-2019 

donderdag 
08.45 -10.15 

groep 7 en 8 

donderdag 
10.15 -11.45 

groep 5, 5/6 en 6 

donderdag 
13.30 -15.00 

groep 3, 3/4 en 4 

 



NIEUWE MR LEDEN 

Er hebben dit schooljaar twee nieuwe leden in de MR plaatsgenomen. Hieronder stellen ze zich 
voor: 
 
* Hallo allen, 
 
Mijn naam is Lotje Vries, ben 41 jaar, woonachtig in Dommelen en heb 4 kinderen waarvan de 2 
oudsten op Agnetendal zitten. Ik ben naast moeder ook docent geschiedenis (voornamelijk 
bovenbouw Havo/Vwo) op Sg Were Di alwaar ik ook in de MR zit als voorzitter. Met ingang van dit 
schooljaar mag ik de oudergeleding van de MR van Agnetendal komen versterken en het lijkt me 
erg leuk en leerzaam om nu eens als ouder op de stoel te mogen zitten. Ik ga mijn best doen die 
taak zo goed mogelijk te vervullen! 
 
Groeten, Lotje Vries 
 
* Hallo, 
 
Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor als nieuw lid van de MR. Mijn naam is Rianne 
Hornman, getrouwd met Thom en ik ben de moeder van Iris (4 jaar) en Chris (bijna 3 jaar). In het 
dagelijks leven werk ik met veel plezier als tandarts tegenover de school. Ik heb me aangemeld 
voor de MR omdat ik het leuk en belangrijk vind als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn 
kind. Dit is iets dat ik vanuit huis heb meegekregen, mijn beide ouders waren ooit lid van de MR, 
mijn vader als ouder, mijn moeder als leerkracht. Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren 
aan de kwaliteit van het onderwijs op BS. Agnetendal, maar vooral voor de kinderen een veilige en 
leuke plek te creëren om te leren en zich te ontwikkelen. 
 
Groeten, Rianne Hornman 
 

CREATIEVE CHICKS GEZOCHT 

Meiden van groep 6 en 7 opgelet! Technika 10 is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een aantal 
stoere chicks die graag creatief bezig zijn! Zelf een sieradendoos in elkaar 
timmeren, leren hoe je badzout en shampoo kan maken of een werkstukje maken 
met zonnecellen of eigen app of animatie. Het zijn allemaal voorbeelden van 
dingen die je kunt leren bij Technika 10.  

Zit je in groep 6 of 7 en ben jij een stoere en creatieve chick? Geef je dan snel op 
via de website: www.technika10valkenswaard.nl. Er zijn nog plaatsen vrij, maar 
wacht niet te lang want VOL = VOL. 

 

http://www.technika10valkensward.nl/


 

 

 

BADMINTONVERENIGING DOMMELEN GAAT WEER VAN START 
Op dinsdag 21 augustus starten we weer met badminton voor iedereen vanaf  7jaar! Wij nodigen 
alle  jeugd uit,  om in de maanden augustus en september gratis te komen badmintonnen! Daarna 
kun je beslissen of je lid wordt van onze vereniging. 
Kom gezellig een avondje kijken of meedoen vanaf 21 augustus in sporthal de Belleman. We zien 
je graag op een van onze speelavonden. Elke dinsdag speelt de jeugd van 19.00-20.30 Meer 
informatie via  info@bvdommelen.nl 

Tot dan!  

WERE DI KIDS EN JUNIOR ACADEMY 

Heeft u al wel eens gehoord van de Were Di Kids Academy of de Were Di Junior Academy? Dit 
naschools sport- en cultuuraanbod is voor alle groepen 3 t/m 8 van de basisscholen. De Kids 
Academy is voor alle kinderen van groep 3 t/m 5 en de Junior Academy is voor alle kinderen van 
groep 6 t/m 8. De Academy bestaat uit een gaaf aanbod van workshops die uw kind(eren) kunnen 
bijwonen tegen een scherp tarief. Van snowboarden tot taarten bakken: het is allemaal mogelijk 
binnen de Academy! 
 
De Academy is een samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard, gemeente Heeze-Leende 
en scholengemeenschap Were Di. Zij hebben de handen ineen geslagen om een super gaaf 
aanbod van verschillende sport- en cultuuractiviteiten samen te stellen waaraan uw kinderen 
kunnen deelnemen! 
In week 35 en 36 zullen de boekjes van de Kids en Junior Academy worden uitgedeeld aan alle 
kinderen van groep 3 t/m 8 in gemeente Valkenswaard. 
 
Kunt u niet wachten en wilt u alvast weten wat het aanbod is? Dan verwijzen wij u graag door naar 
www.valkenswaard.nl/sport voor meer informatie. 
 

mailto:info@bvdommelen.nl
http://www.valkenswaard.nl/sport


 

 

ALLE KINDEREN DOEN MEE IN VALKENSWAARD 

 



 

 


