
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 26-03-2018) 

 

JARIG 
13-03 Boet Jonkers (gr. 1-2b) 

15-03 Noek van Stratum (gr. 5-6) 

17-03 Evi van Gompel (gr. 8) 

17-03 Nine Paans (gr. 3-4) 

18-03 Yoeri van de Moosdijk (gr. 6) 

18-03 Dagmar van de Ven (gr. 8) 

20-03 Sven Verhoeven (gr. 5-6) 

23-03 Mats van Stratum (gr. 8) 

 

 

 
PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Deze periode zijn er geen instromers. 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
Groep 1-2a:  
Er zijn 13 zieken geweest.  
Vrijdag waren er 2 juffen en 1 meester, de meester heette Wessel en een juf heette Moreen. 
Het nieuwe thema is verkeer. 
Er komt een nieuwe vriendin in de klas die Luna heet. 
 
Groep1-2b: 
Thema verkeer. 



Juf Jonne gaat naar een andere school en ze gaan haar missen. 
Stagiaire Merel is in de klas geweest, de juffen vonden dat fijne hulp. 
Ze zijn op zoek naar een echte kassa en een laptop. 
 
Groep 3:  
Vrijdag 9 maart was de eerste spreekbeurt. 
Ze hebben een eigen pennenbak geknutseld en ze hebben eigen doelen monsters. 
 
Groep 3-4:  
Ze hebben spreekbeurten. 
Dirk de Duizendpoot van SamenLoop van hoop is langs geweest. 
Carlijn is weer terug na lang in het ziekenhuis gelegen te hebben. 
 
Groep 4: 
Ze hebben nieuwe plekken. 
Dirk de Duizendpoot van SamenLoop van hoop is langs geweest. 
Ze hebben een nieuw taal boek. 
Ze zijn naar de muziekcarrousel geweest. Daar hebben ze 6 instrumenten beoefend. 
De moeder van Jur heeft een dodehoek bus geregeld. 
 
Groep 5:  
Ze hebben complimenten zonnetjes (hangen bij kapstokken groep 5). 
Ze hebben moestuintjes. 
Ze hebben een nieuwe stagiaire Caro. 
 
Groep 5-6: 
Juf Ria is jarig geweest. 
Ze hebben nieuwe doelen en drie nieuwe monsters. 
En ze hebben complimenten zonnetjes. 
Sem heeft de tempotoets met sommen rest binnen 1 minuut gehaald als eerste van de klas Sem 
heeft Rick van groep 8 uitgedaagd om een blad met staartdelingen onder 50 seconde te maken. 
 
Groep 6:  
Ze hebben goede cijfers voor de boekbesprekingen. 
Ze zijn aan het knutselen met het thema lente. 
Met taal hebben ze hoofd en bijzaken. 
Dirk de Duizendpoot van SamenLoop van hoop is langs geweest. 
En ze hebben veel toetsen. 
 
Groep 7:  
Ze hebben een escaperoom gedaan. 
De klas zit hard te werken voor het verkeersexamen. 
Juf Eline gaat verhuizen. 
Groep 7 is een lieve klas maar dat moet ook wel met zo’n juf. 
De groep gaat mee lopen met SamenLoop voor hoop. 
 
Groep 8:  
ze hebben scheikunde les gehad. 
De groep is bezig met lessen van talent. 
Ze zijn druk bezig met oefenen voor de eindtoets. 



De leerlingen hebben zich ingeschreven voor het voortgezet onderwijs. 
En ik, Rick, ben uitgedaagd door een kind van groep 6. 
 
Maakers: Rick, Fleur en Yara 
 

GOED GEDAAN! 
In les 12 van Goed gedaan! staat het onderwerp “jezelf de baas” centraal. 
Er wordt stil gestaan bij het nut en de noodzaak van regels en omgangsvormen. De kinderen leren 
dat zij –hoe groter zij worden- steeds beter in staat zijn zichzelf verstandig aan te sturen. Zij 
kennen en begrijpen de regels immers steeds beter en kunnen ook tegen zichzelf “pas op!” of 
“even nadenken!” zeggen. 
Zo worden zij stap voor stap zichzelf de baas. 
 
In de groepen wordt  gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Zelfkennis: eigen gedrag herkennen (groep 3 t/m 8). Stilstaan bij je eigen houding ten aanzien 

van regels en je eigen (on)verstandige beslissingen. 
 Zelfbeheersing: jezelf stopzetten (groep 1 en 2). Oefenen om jezelf stop te zetten (stilstaan en 

mond dicht) als de leerkracht “stop!” of “pas op!” zegt. 
 Zelfbeheersing: jezelf toespreken (groep 1 t/m 8). Leren dat je zelf ook al veel weet en dat je 

jezelf dus ook verstandige adviezen kunt geven. 
 Rekening houden met anderen: weten dat regels nodig zijn (groep 1, 2, 3, 4, 5 en 7). Bewust 

worden van het nut en de noodzaak van regels en afspraken. 
 Rekening houden met anderen: omgangsvormen (groep 4, 5 en 7). Bewust worden van het nut 

en de noodzaak van goede omgangsvormen. 
 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM BS. AGNETENDAL 

Halen en brengen  
 
1. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet. Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is 
voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. 
Daarnaast is het beter voor het milieu én uw kind krijgt beweging, wat weer ten goede komt aan 
de gezondheid van uw kind.  
 
2. Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in 
het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een 
volwassene. 
 
3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat van huis 
gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische situaties 
rondom school.  
 

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


4. Als de school uitgaat, verwachten we van de ouders/verzorgers dat u uw kind(eren) opwacht op 
het voetpad bij  het hek van school, fietsen aan de rand van het bos parkeren en wachten op de 
stoep, NIET op het fietspad zodat overige fietsers gewoon doorgang hebben. 
Houdt het hek vrij zodat het in- en uitgaan van de school ordelijk verloopt.  
Als kinderen niet (op tijd) door ouder of verzorger opgehaald worden ontfermt de leerkracht zich 
over hen. Spreek een vaste plek af met uw kind. 
 
Verkeersgedrag 
  
5. Fiets niet op de stoep voor de school en niet op het schoolplein. 
 
6. Houdt u aan de snelheidslimiet van 30 km/uur. 
 
7. Geef zelf het goede voorbeeld. Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in 
het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels 
en –borden. 
 
Parkeren 
 
8 De fietsen van de kinderen kunnen worden gestald op het schoolplein in de daarvoor bestemde 
fietsenrekken, groep 8 zet de fietsen bij De Achterum 
 
9. De fietsen van de ouders kunnen tegen het hek of aan de rand van het bos worden neergezet. 
 
10. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak. Ook als u even uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook 
in een parkeervak en niet 'even' in de bocht, dubbel voor andere auto’s of op de uitritten.  
Bij de sportschool is ook voldoende parkeerplaats om de auto neer te zetten, stukje lopen dan 
maar wel veiliger voor verkeersdeelnemers en de auto’s. 
 
Op het fout parkeren van auto’s zal de politie dit schooljaar extra gaan controleren! 
 

 VERKEERSWEEK 

In de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 maart is het op Agnetendal Verkeersweek. We 
besteden deze week in onze lessen extra aandacht aan de verkeersveiligheid van onze kinderen. 
Dit jaar hebben we een verkeersprogramma van buitenaf geregeld voor de groepen 1 t/m 7. 
Groep 8 gaat op een later tijdstip aan de slag met een ander project. 
 
ANWB Streetwise: 
 
Op 15-3-2018 van half 9 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma voor de groepen 
1 t/m 7 bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het 
oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.  
 
 



ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
 

- In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het 
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het 
kinderzitje.  

 
- Tijdens Blik en klik leren de kinderen in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van 

het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 
- Hallo auto leert kinderen in het Helenadal over de remweg van een auto en de invloed van 

reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto 
en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 
- Trapvaardig tenslotte traint een groep kinderen op het schoolplein in praktische 

fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn 
op het zelfstandig fietsen. (Wanneer kinderen een fiets mee moeten nemen horen ze dit 
tijdig van de leerkracht). 

 
De projectbegeleiders willen op 15 maart graag opbouwen vanaf 8.15 uur. Het Helenadal 
aan de rechterzijde van de school wordt van half 9 tot 12 uur afgesloten voor verkeer 
(inclusief fietspad). Wij willen u vriendelijk vragen om ervoor te zorgen dat dit ook mogelijk 
is vanaf deze tijd. 
 
Bij voorbaat dank,  
Verkeerscommissie Agnetendal  
 

HERHAALDE 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 
 

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN 

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. 
 

HET PASSIESPEL: ALWEER VOOR DE 21E KEER! 

Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de markt te Valkenswaard en wel op Goede 
Vrijdag 30 maart a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons 
voortbestaan wordt op prijs gesteld.) 
Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth. 
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund door 
live muziek. 
Daar er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en omgeving 
meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen bekijken. En 
wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen spelen. 
 
Tot ziens bij het Passiespel!, namens werkgroep Het Passiespel.” 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl/  Ons e-
mailadres is: Het.passiespel@gmail.com”. 
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