
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 11-02-2019) 

 

GOED GEDAAN! 
In les 9 van Goed gedaan! staat het onderwerp “allemaal anders” centraal. 
De kinderen leren dat iedereen andere dingen leuk, eng of vervelend kan vinden. Daardoor kunnen 
mensen dezelfde situatie heel anders ervaren. 
De kinderen doen oefeningen waarin ze zich zo goed mogelijk moeten verplaatsen in een ander. 
Wat zal die ander voelen, denken en willen? 
Kunnen ze ook voorspellen wat hij zal gaan doen? 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Omgaan met verschillen: weten dat iedereen anders is (groep 1 t/m 4). Leren dat elk kind 
andere dingen leuk, eng of vervelend kan vinden. 

 Rekening houden met anderen: emoties van anderen (groep 5 t/m 8). Weten hoe je het 
beste kunt reageren op emoties van klasgenoten. 

 Verplaatsen in anderen: goed kijken en luisteren (groep 1 t/m 8). Leren letten op 
gezichtsuitdrukkingen en stembuigingen. 

 Verplaatsen in anderen: inlevingsvermogen (groep 1 t/m 8). Oefenen hoe je kunt ontdekken 
wat een ander zal doen (kijken, luisteren en nadenken). 

 Verplaatsen in anderen: “Het is maar hoe je het bekijkt” (groep 3 t/m 8). Weten dat mensen 
dezelfde situatie heel anders kunnen ervaren. 

 
Kijk ook op de kalender wat u thuis met uw kind kunt doen. Kijk hiervoor op de site bij de groep van 
uw kind. Wij in de klas hebben ook een eigen kalender. 
 
Namens het team, 
 
Beppie Olde Engberink. 

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

https://www.agnetendal.nl/kalender/


INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

In de week van 11 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. 
Op donderdag 14 februari is de gezamenlijke avond. Deze avond is vooral bedoeld wanneer u 
meerdere kinderen bij ons op school hebt. 
 
U kunt zich hier zelf voor inschrijven. 
 
Alle inschrijflijsten hangen in het halletje bij groep 7 (juf Eline). De ruimte in dit halletje is beperkt, 
dus wij vragen u om zich aan onderstaande inschrijftijden te houden, zodat de kinderen bij het 
binnenkomen of verlaten van de school niet opgehouden worden door inschrijvende ouders.  
Inschrijven kan vanaf 08.35 uur, 12.05 uur, 13.20 uur of vanaf 15.20 uur. 
 
Tekent u voor meerdere kinderen in, dan is het verstandig om 10 minuten tussenruimte te plannen. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar school te komen om in te schrijven, neem dan in deze 
inschrijfweek telefonisch contact op met de groepsleerkracht. 
 

Inschrijven voor oudergesprek Maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari  

Oudergesprekken In de week van 11 februari. Donderdag 14 
februari is de gezamenlijke dag.  

 
 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS  
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2019! 

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. 
 

SPAART U MEE? 

Beste ouders,  

Vorige week is groep 3 aan een nieuw thema begonnen voor wereldoriëntatie: "Dieren in de 
savanne". Dit thema sluit mooi aan bij het verhaal van kern 7 "Op safari". 

Een les wereldoriëntatie start altijd met een opfrisser en daarna een verhaal met platen en filmpjes. 
Tijdens de eerste les maakten de kinderen kennis met de landschappen van Afrika en de savanne. 
Ook zagen ze een aantal dieren die in Afrika leven. De les sluit altijd af met knutselen, puzzelen of 
bouwen.  

Voor het knutselen hebben we closetrolletjes nodig. Zou u deze voor onze groep willen sparen? 

Graag afleveren bij de Achterum, bij juf Annemarie, Jolanda, Mirthe of Beppie. 

Namens de kinderen, hartelijk dank! 
 

http://www.agnetendal.nl/


VAKANTIEROOSTER 2019-2020 

 

Herfstvakantie 
 

14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 
 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie 
 

24 februari t/m 28 februari 2020 

2de Paasdag 
 

13 april 2020 

Meivakantie 
 

20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag 
 

5 mei 2020 

Hemelvaart 
 

21 mei en 22 mei 2020 

2de Pinksterdag 
 

1 juni 2020 

Zomervakantie  
 

13 juli t/m 21 augustus 2020 

  

LUIZENCONTROLE 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

Zoals u wellicht weet worden alle kinderen preventief gecontroleerd op hoofdluis. De controles 
vinden telkens plaats na een vakantie en staan vermeld in de kalender op de website. Het komt 
steeds vaker voor dat de kinderen tijdens deze controle gel in de haren hebben wat het controleren 
moeilijk maakt. Wij willen u vriendelijk verzoeken wanneer er een (her)controle is géén gel in de 
haren te doen! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

PASSEND ONDERWIJS 

Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de 
samenwerkingsverbanden PO en VO Eindhoven e.o., Helmond-
Peelland en De Kempen.  
De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk 
in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de 
samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend onderwijs.  
 
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob een online 

vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met passend 

onderwijs kunnen vertellen. Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.  

 

Minister Slob: 

“Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. 

Uw ervaringen zijn daarom erg waardevol! 



 

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat en wat 

er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeengebracht en vervolgens 

uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, 

besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de 

eigen regio (nog) passender te maken. 

 

Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen en 

meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.” 

Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen 
eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is. Daar gebeuren mooie dingen, tegelijk zijn er 
ook nog verbeteringen nodig. Passend onderwijs is inmiddels een begrip waar veel verhalen achter 
schuil gaan. 
 

We willen u vragen om uw verhalen te delen én uw achterban te enthousiasmeren om de verhalen 

over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:  www.vertelpunt.nl/ocw.  

 

 Let op!  Het online vertelpunt is opengesteld vanaf dit moment tot 31 januari.  

 

We gaan uit van een hoge respons zodat op 13 maart vanuit relevante ervaringen en trends uit 

onze praktijk een goed gesprek gevoerd kan worden met de minister.  

 

We willen u vast bedanken voor uw inzet. 

 

Namens de samenwerkingsverbanden PO VO, Eindhoven, De Kempen en Helmond Peelland  

in deze regio, 

 

Klaas Koelewijn, Janine van Os, Saskia van Rijnswou; PO De Kempen 
 

http://www.vertelpunt.nl/ocw

