
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 23-04-2018) 

 

JARIG 
09-04 Jules Mesman (gr. 3) 

13-04 Dewi Metten (gr. 3) 

15-04 Merijntje Gerritsen (gr. 4) 

17-04 Lars Hoozemans (gr. 1-2b) 

17-04 Finn Verhoeven (gr. 1-2b) 

19-04 Robin Jonkers (gr. 6) 

20-04 Willow Biljard (gr. 7) 

20-04 Teun Verhees (gr. 5) 

23-04 Wiep Couwenberg (gr. 7) 

23-04 Fiene Kerckhoffs (gr. 3-4) 

 
PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Finn Verhoeven : groep 1-2b. 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
Deze keer geen wist je datjes. 
 

GOED GEDAAN! 
In les 13 van Goed gedaan!  staat het onderwerp “eerlijk waar?” centraal. 
Er wordt stilgestaan bij alle nuances van (on)eerlijk zijn: opscheppen, jokken, overdrijven, 
smoesjes. De kinderen leren waarom anderen je niet meer geloven en vertrouwen als je vaak niet 
helemaal eerlijk bent. 



Ook wordt er aandacht besteed aan oneerlijkheid en onwaarheden op internet en in de reclame. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Relativeren: niet alles wat men zegt is waar (groep 3 t/m 8). Stilstaan bij alle nuances van 
(on)eerlijk zijn: opscheppen, jokken, overdrijven, smoesjes. 

 Rekening houden met anderen: goed omgaan met vertrouwen (groep 1 t/m 8) Weten dat 
anderen je niet meer geloven en vertrouwen als ke vaak niet helemaal eerlijk bent. 

 Samen spelen en werken: ruzie oplossen (groep 1 en 2) Leren hoe je het goed kunt maken 
als je even boos bent op elkaar ( “sorry” zeggen en hand geven). 

 Samen op internet: omgaan met pesten op het net (groep 7) Weten dat op internet veel 
gelogen en gepest wordt, maar dat je dat kunt negeren (blokken, wissen). 

 Omgaan met media-informatie: relativeren (niet alles is echt/waar) (groep 6 en 8) Bewust 
worden van de doelen, vormen en effecten van reclame. 

 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink  
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

PORTFOLIO KIJKMIDDAG GROEP 1 EN 2 

Op maandag 23 april van 15.00 uur tot 15.30 uur is er een portfolio kijkmiddag voor groep 1 en 2. 
Dit houdt in dat uw kind op deze dag in de eigen groep aan u zijn/haar portfolio map laat zien. Zij 
vertellen dan aan u wat zij gemaakt hebben.  
 

U bent van harte welkom! 

STAKING 
 

Zoals u al heeft kunnen lezen zal er vrijdag 13 april 2018 in het primair onderwijs worden gestaakt. 
Dit betekent dat onze school haar deuren op deze dag zal sluiten. Wij verwachten dat u op deze 
dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).  

We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze 
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouder in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt 
om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij 
hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 

Team Agnetendal 

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


SCHOOLONTWIKKELING 
Beste ouders, 
 
Tijdens de studiemomenten op 7 maart en 19 maart is er veel besproken. 
Een groot deel van de ochtend was geweid aan het ontwikkelen van sterke doelgerichte instructie 
en focus op denkvaardigheden van leerlingen. 
Een hele mond vol……… 
 
Het komt er in het kort op neer dat je er gedurende je instructie doelgericht bezig bent. Je stelt 
jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen: 
Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat kinderen leren? 
Komt je informatie aan? 
Hoe zet je kinderen aan het denken? 
Hoe vergroot je de interactie? 
Wat maakt het dat kinderen opletten? 
 
Focuspunten waar wij voor hebben gekozen om aan te werken: 
1. Doelen duidelijk hebben/maken. Als een leerling weet wat het doel van de les is, dus weet 

wat er van hem verwacht wordt, hij beter op zal letten. 
2. Hoge verwachtingen hebben. Laat merken dat je iets van je leerling verwacht. De leerling 

doet zijn best om aan je verwachtingen te voldoen. 
3. Het oefenen en begrijpen van de lesstof als doel. Het maken van opgaven mag geen doel 

op zich zijn. Natuurlijk moet er geoefend worden maar een leerling die de stof allang beheerst, 
hoeft niet onnodig te oefenen. 

4. Interactie leerkracht-leerling: Als je een vraag stelt en leerlingen steken hun vinger op, is lang 
niet iedereen betrokken. We zijn op zoek naar middelen om alle kinderen tijdens de instructie of 
de kring actief te houden. Dat kan bijvoorbeeld met zogenaamde “wisbordjes”. 

5. Samenwerking door leerlingen. Samenwerken houdt leerlingen actief. We dienen er dan wel 
op te letten dat alle leden van een groepje een eigen inbreng hebben. 

6. Passend aanbod voor alle kinderen. Dat is iets waar we als team echt naar op zoek zijn. We 
zoeken extra lesstof waarbij ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben aan het denken 
gezet worden. Dus niet meer van hetzelfde maar verdiepende opdrachten die kinderen 
uitdagen.  

 
Overigens, wisten jullie dat…. 
We in alle groepen begonnen zijn met de nieuwe muziekmethode 123Zing? 
Leerkrachten kunnen op de website inloggen en dan met leuke liedjes aan de slag. 
Maar 123Zing doet meer dan zingen alleen. Het gaat ook aan de slag met stemvorming, grafische 
notatie van de muzieknoten en ritmische oefeningen. 
Vraag uw kind er eens naar, ze zijn dolenthousiast! 

 
 

NIEUWE ONTWIKKELING GROEP 1-2 

Tijdens de studiedagen houden wij ons bezig met nieuwe ontwikkelingen en proberen wij ons 

onderwijs daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Om die reden hebben wij besloten om met 

groep 2 niet meer met taakjes te werken. Wij willen de komende periode gaan werken met doelen. 

Elke week bieden we een taaldoel, een rekendoel en een motoriekdoel aan waar de kinderen die 

week zelfstandig, met waar nodig hulp, aan mogen werken. Bij elk doel bieden we een aantal 



werkjes aan zodat de kinderen zelf mogen kiezen op welke manier zij aan de doelen gaan werken. 

Op die manier willen wij de kinderen meer verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces en 

kunnen wij ons onderwijs beter aan laten sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Uw kind zal dan 

ook een ander takenkaartje mee naar huis krijgen; een kaartje met een blauwe stip voor het 

rekendoel, een rode stip voor het taaldoel en een gele stip voor het motoriekdoel met achter elk 

doel drie vakjes. Wij verwachten van elk kind dat zij in die week aan elk doel, minimaal 1 keer tot 

maximaal 3 keer, werken. De overige weekdoelen bieden wij, zoals u van ons gewend was, 

gedurende de dag aan bijv. tijdens kringactiviteiten, in de speelzaal etc.  

Voor groep 1 verandert er momenteel niets. Groep 1 blijven wij stimuleren om elke week aan een 

taakje te werken. De instromers vanaf januari laten wij hier vrij in.  

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en houden u van verdere ontwikkelingen 

op de hoogte.  

 

Alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking. 

Met vriendelijke groeten, leerkrachten groep 1/2  

LAAT DE COMMUNIE IN DOMMELEN NIET VERDWIJNEN! 

Dat zou kunnen gebeuren, behalve als u, als ouder/verzorger, zich hiervoor zou willen inzetten 
door deel te nemen aan de Communiewerkgroep in Dommelen.  
Al jaren wordt met veel plezier de Eerste Heilige Communie in Dommelen voorbereid door 
pastores en ouders die deel uitmaken van de Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo blijven 
bestaan als meerdere vrijwilligers zich hiervoor willen 
inzetten.  
Omdat er een aantal leden gestopt zijn met de 
werkgroep, aangezien hun eigen kinderen hun 
communie al hebben gedaan, zijn wij zeer dringend 
op zoek naar versterking!!! We denken hierbij vooral 
aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog 
niet hun communie gedaan hebben, zodat ze ook 
kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind 
zijn/ haar communie niet doet. Maar ook anderen zijn 
welkom!  
We streven ernaar van elke school in Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen. Volgend jaar 
zal de werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen en dat is echt te weinig om door te gaan 
met het organiseren van allerlei voorbereidende momenten. Momenteel is er geen 
vertegenwoordiging meer vanuit Schepelweijen, Martinusschool en de Belhamel.  
 
Wat verwachten we van u?  
Het gaat om het voorbereiden en deelnemen aan de 5 tot 6 kinder-doemiddagen die op 
woensdagen gehouden worden en deelname aan de gezinsvieringen. Het draaiboek ligt 
grotendeels klaar, dus we zoeken vooral naar uitvoerende personen. Het zijn gezellige 
vergaderingen en kindermiddagen en het is een leuke manier om met de kinderen bezig te zijn. 
Verder zijn we op zoek naar een persoon die de communicatie met de ouders/verzorgers van de 
communicanten e.d. wil verzorgen. 
 

http://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+communie&view=detailv2&&id=CC738ABEFB2046C38DF349F474CAA61A4386F6F8&selectedIndex=831&ccid=ZUfKz6G8&simid=608026640927229220&thid=OIP.M6547cacfa1bce6452eb68239affcf482o0


Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u 
daar uw steentje aan bijdragen?  
Neem dan zo snel mogelijk contact op met Heddy Sengers 040-2011674/ 06-40382475 of Ellen 
Smets 06-48158098 of mail naar cwgdommelen@outlook.com   
 

DOMMELSCHE KROONFEESTEN 

Vrijdag 27 april, Koningsdag 
 
Komen jullie ook naar de Bergstraat en het Martinusplein?  
Er is van alles te beleven. Het begint om 11.00 uur. 
 
 
* Dit jaar diverse attracties en springkussens en je kunt een ponyritje  
  maken. 
 
* 12.00-16.00 uur: diverse activiteiten op het plein 
 
* 14.30 uur: Onder de aanwezige kinderen die een spellenkaart hebben ingeleverd verloten we 
   leuke prijzen 
 
* Verkoop je tweedehands speelgoed op het Martinusplein. 
   (geen verkoop van drinken/eten/snoep) 
 
* Doe mee met de spellen voor jong en oud met de verenigingen in de Bergstraat.  
  Haal een spellenkaart bij de centrale kraam op het plein (€ 1,-) en doe mee voor een leuke  
  verrassing. 
 
Ben je erbij? 
 
Stichting Evenementen Harmonie de Dommelecho 
Voor inlichtingen (bijv. kraamverhuur):  
Dommelschekroonfeesten@live.nl 
 

 

 

mailto:cwgdommelen@outlook.com

