
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 12-03-2018) 

 

JARIG 
27-02 Livia van der Heide (gr. 1-2a) 

28-02 Jillis Schutte (gr. 3) 

03-03 Sem Cats (gr. 1-2a) 

04-03 Layla Teunissen (gr. 1-2a) 

06-03 Marijn van Kuijk (gr. 1-2b) 

10-03 Jaimy Teunissen (gr. 4) 

10-03 Zoë Kroon (gr. 1-2a) 

 

 

 

 

 
PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Zoë Kroon (gr. 1-2a) 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
 Groep 1A: 

 Meester Wessel komt 5x op vrijdag helpen, Wessel is een oud-leerling. 

 In maart komt stagiaire juf Maureen een weekje helpen. 

 Volgende week komen de peuters met de kleuters spelen. 

 En er is een nieuw meisje in de klas; ZOË. 

 De klas is bezig met monstertje Drom. 



 Groep 1/2 B: 

 Monstertje Gogo helpt de klas omdat ze moeten leren om door te zetten. 

 En 3 kinderen krijgen een medaille als ze hun doelen en hun monsters hebben verdiend. 

 
Groep 3: 

 Alle kinderen uit groep 3 hebben hun eigen monstertje mogen kiezen waar ze aan willen 

werken. 

 Dewi heeft een kleurwedstrijd gewonnen en mag met een kunstenaar een schilderij 

maken. 

 Vanmiddag gaan ze iets maken voor de Olympische Winterspelen. 

 
Groep 3-4: 

 De eerste spreekbeurt is geweest. 

 De klas is bezig met monstertje Nettie. 

 
Groep 4: 

 Ze kijken naar een ooievaar op het bord met als thema “Leve de lente”. 

 Stagiaire juf Marloes komt voortaan op donderdag en vrijdag in de klas. 

 
Wist je dat groep 8 zo hard heeft gewerkt dat het niet meer is gelukt om bij alle klassen naar de 
wist je datjes te vragen….. 
 

Deze wist je datjes zijn gemaakt door Amy Meelen, Luana 
Delissen, Floor van Nunen en Giny Meijer.  

 

GOED GEDAAN! 
In les 10 van Goed gedaan! staat het onderwerp “wat denk ik” centraal. 
De kinderen leren dat je jezelf fijner en sterker voelt wanneer je jezelf moed inspreekt en positief 
denkt. Ze oefenen hoe je jezelf bemoedigend toespreekt (“kalm maar”, “het  lukt wel”) en wat 
positief denken inhoudt (letten op leuke kanten/ervan uitgaan dat het wel goed komt). 
Ook leren ze om –als er iets misgaat-  een slim plan te bedenken om “er het beste van te maken”. 
 
In de groepen wordt  gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Zelfkennis: samenhang denken en voelen (groep 1 t/m 8). Leren dat je jezelf fijner  en sterker 

voelt wanneer je jezelf moed inspreekt en positief denkt. 
 Zelfvertrouwen: positief denken (groep 1 t/m 8). Weten dat het goed is om te letten op de leuke 

kanten en ervan uit te gaan dat het wel goed komt. 
 Zelfvertrouwen: oplossingen zoeken (groep 3 t/m 8). Leren om “een slim plan” te bedenken om 

een situatie te verbeteren / er het beste van te maken. 
 Zelfbeheersing: jezelf toespreken (groep 1 t/m 8). Weten dat je jezelf sterker kunt maken door 

“kalm  maar” / “het lukt wel” tegen jezelf te zeggen. 
 Zelfbeheersing: verbeeldingskracht (groep 1 en 2). Leren leuke gedachten op te roepen om 

enge of verdrietige gedachten te doen verdwijnen. 
 
Voor ouders die de ouderbrief op de site zoeken: 
Deze kunt u vinden onder het kopje VOOR OUDERS bovenaan. 
Als u hierop klikt ziet u aan de linkerkant “Goed Gedaan” verschijnen. 



Hier zijn alle lesbrieven geplaatst, per groep. In de klas behandelen wij wat hierop vermeld staat. 
Veel leesplezier! 
 

 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 SCHOOLONTWIKKELING 
Op de studiedag van vrijdag 26 januari jl. hebben we hard gewerkt aan onze schoolontwikkeling. 
Collega’s geven samen (dragers) vorm en invulling aan de diverse punten van de school-
ontwikkeling. 
Graag laten we u weten welke mooie ontwikkelingen er gaande zijn! 
 
Van leiden naar begeleiden: 
De leerkrachten van 7 en 8 presenteren namens de werkgroep hoe de groepen 7 en 8 hiermee 
bezig zijn. Dit ter informatie en inspiratie. Een korte opsomming: 
- Er is een verdeling gemaakt op niveau voor begrijpend lezen, technisch lezen en sommige 

onderdelen van rekenen.  
- Er wordt gewerkt met de mindset Growie en Fixie. Fixie kiest 

voor de gemakkelijke weg en Growie zoekt uit hoe hij tot een 
oplossing kan komen.  

- Groep 8 heeft een groeibord. Hiermee worden de kinderen 
bewust gemaakt van hun eigen leerproces. 

- Groep 8 heeft een databord met de doelen per vak. 
 
Leren-leren, monstertjes 
Schooldoel: de monstertjes zichtbaar maken. 
Leerkrachtdoel: *de leerkracht kent de monstertjes. 
                          *de leerkracht zet de monstertjes in die passen bij de groep. 
Leerling-doel:    *de leerling kent de monstertjes. 
                          *onderbouw: zet ze begeleid in. 
                          *bovenbouw: zet ze bewust in bij het leerproces. 
Er is ook een website van de monstertjes: https://lerenleren.skozok.nl/leerstrategieen, 
vanaf 6 maart komt er ook een leerling-gedeelte op die website. 
We maken foto’s die laten zien hoe er in de school gewerkt wordt met ‘leren-leren’. 
 
Leerlijnen en periodedoelen: 
Er is praktijkgerichte input opgehaald. Hoe ga je in de praktijk om met het stellen van 
periodedoelen en de leerlijnen van diverse vakgebieden? Met deze informatie gaan deze dragers 
weer aan de slag.  
 
Excellent in leren-leren: 
Doel is het ontwikkelen van sterke doelgerichte instructie en focus op denkvaardigheden van 
kinderen. We hebben samen n.a.v. observaties besproken welke positieve ontwikkelingen en 
welke aandachtspunten we zien. De komende periode gaan we met onderstaande aan de slag: 
- Doelgericht werken 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
https://lerenleren.skozok.nl/leerstrategieen


- Hogere verwachtingen hebben van leerlingen (growth-mindset). 
- Interactie tussen leerkracht-leerling. 
- Samenwerken door leerlingen. 
 
Communicatie: 
Als gast was Cecile Snijder (communicatiemedewerkster) aanwezig. Zij heeft ons op een leuke 
actieve manier laten nadenken over communicatie en aan welke voorwaarden goede 
communicatie moet voldoen. 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2018-2019 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2018! 

U kunt voor uw kind hiervoor een aanmeldformulier en 

ontwikkelingsformulier invullen op de website van onze school; 

www.agnetendal.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven, dus 

vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen 

houden. 

OPROEP VOOR NIEUWE BRIGADIERS 

Hallo beste ouders, verzorgers, oppas, opa’s en oma’s, 
 
Graag zou ik een oproep willen doen voor nieuwe brigadiers. 
 
Na de meivakantie beginnen we weer met een nieuw rooster om te brigadieren en gaan we nu 
weer op zoek naar nieuwe ouders die ons team aan de Norbertusdreef  willen versterken. 
 
Je hebt 1 keer een cursus van ongeveer 1 uur op het politiebureau en dan ben je voor altijd 
brigadier. 
Brigadieren is 1 keer in de week 15 minuten en loopt volgens rooster, je staat dus altijd dezelfde 
dag/tijd te brigadieren. 
Het rooster begint na de meivakantie 2018 en loopt tot de meivakantie 2019 
 
Wanneer je brigadiert en je wilt je kind zelf nog naar school brengen, dan is dat geen probleem. 
Geef dit dan door aan de leerkracht van je kind zodat zij hiervan weten en is het geen probleem 
dat je kind later op school is.  
 
Rond maart/april gaan de nieuwe cursussen beginnen voor de nieuwe 
brigadiers, dus geef je op en zorg dat ook jou kind veilig op school komt !!! 
 
Bij interesse of vragen kan je mailen naar nicolevannunen@gmail.com of 
mij aanspreken op school, ik ben de mama van Floor van Nunen (groep 8) 
en Jasper van Nunen (groep 5-6) 
 
Ik hoop van jullie te horen! 
 
Groetjes, Nicole van Nunen 
Coördinator brigadieren Norbertusdreef 
 

http://www.agnetendal.nl/
mailto:nicolevannunen@gmail.com


PALMZONDAG; JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zondag 25 maart 2018 is het Palmzondag.  
Om 9.30 uur zingen, bidden en praten we over hoe vrolijk iedereen was toen Jezus de stad 
Jeruzalem bezocht.  
Er waren duizenden mensen, die Hem toejuichten en Hem met palmtakken toezwaaiden. 
Die palmtakken zijn bij ons wel wat klein uitgevallen, want wij gebruiken takjes van de buxus, een 
struikje dat in heel veel tuinen te vinden is. 
  
Als je wilt kun jij ook meedoen met die Palmviering. Wat moet je dan doen? 
  

·         Maak thuis een Palmpaasstok 
  
   
*  Bedenk aan wie je de Palmpaasstok wilt weggeven. Natuurlijk aan iemand die je geweldig   
   graag mag of die een steuntje in de rug nodig heeft.  
*  Kom zondag 25 maart om ongeveer 9.20 uur met je Palmpaasstok naar de Martinuskerk en    
   zoek met je ouders en eventuele broers, zusjes, neefjes, nichtjes of vriendjes een mooi plaatsje  
   in de kerk. 
*  Net voor de viering begint, wordt aan alle kinderen met een Palmpaasstok gevraagd of ze mee  
   naar de kerkzaal willen komen. Daarna gaan we in een optocht door het gangpad naar voren en 
   zetten we de palmpaasstokken in standaards op de altaar-trappen, zodat iedereen ze goed kan  
   zien. 
* Aan het einde van de viering mag je je Palmpaasstok weer meenemen om hem weg te geven  
  aan degene die jij had bedacht. 
  
Wij denken dat het een heel mooie en fijne viering wordt. 
  
Jij komt toch ook? 
  
tot ziens in onze Martinuskerk op Palmzondag  
  
 

 


