
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 28-05-2018) 

 

JARIG 
23-04 Wiep Couwenberg (gr. 7) 

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

25-04 Lara de Wit (gr. 1-2a) 

26-04 Silvan Coolen (gr. 3-4) 

27-04 Sjors van Asten (gr. 1-2b) 

27-04 Daniel Smolders (gr. 1-2a) 

30-04 Tijs Meulendijks (gr. 8) 

01-05 Ragnar van Oers (gr. 6) 

05-05 Amy van Uum (gr. 8) 

06-05 Roald van den Elzen (gr. 4) 

07-05 Devin Simmer (gr. 1-2a) 

08-05 Tess Bimmel (gr. 1-2a) 

09-05 Matthias Deixler (gr. 1-2b) 

09-05 Kris Rademakers (gr. 1-2b) 

09-05 Nikki Vooren (gr. 5-6) 

11-05 Floor van Nunen (gr. 8) 

12-05 Ikenna Muokwe (gr. 7) 

15-05 Roos Wijnen (gr. 3-4) 

19-05 Giny Meyer (gr. 8) 

19-05 Isa Snellen (gr. 1-2a) 

20-05 Jayden van Dooren (gr. 5) 

21-05 Kyano Adams (gr. 4) 

22-05 Ilse Mesman (gr. 1-2b) 

24-05 Luuk van Daal (gr. 7) 

26-05 Nishan Satkunham (gr. 3) 

27-05 Ise van Hout (gr. 3-4) 

28-05 Lisa Swinkels (gr. 1-2b) 

28-05 Cas van Hout (gr. 1-2b) 

28-05 Lenn van Hout (gr. 1-2a) 

PROFICIAT! 

 



INSTROMERS
Ilse Mesman: groep 1-2b. 

Isa Snellen: groep 1-2a 

Cas van Hout: groep 1-2b 

Lenn van Hout: groep 1-2a 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
Groep 1-2 A 
Ze zijn aan het proberen om zachter te praten. 
Ze hebben de klas verbouwd. 
De jongens voetballen graag in de pannakooi. 
  
Groep 3 
Druk bezig met moederdag. 
Bo is de lamp hulp 
Kinderen hebben een hele lieve juf gehad (Roos) 
 
Groep 5/6  
Polonaise gehad buiten omdat ze hard hadden gewerkt. 
De kinderen doen mee met schoolvoetbaltoernooi. 
 
Groep 6 
Hard aan het werken aan Moederdag en ze maken hun eigen liedje op 123 zing 
Ze hebben ook een nieuw digibord/tablet. 
 
Groep 5 
Ze hebben buiten les gehad en zij doen ook mee op 30 mei aan het schoolvoetbaltoernooi. 
 
Groep 3-4 
Ze hebben 2 spreekbeurten gehad 
 
Groep 7 
Ze hebben topografisch toets gehad, ze hebben ook een nieuw spel scrats. Ze kunnen goed alleen 
werken 
 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door Linde en Yara 
 
 
 



GOED GEDAAN! 
Komende en vorige week zijn we niet echt bezig met een thema. 
Het zijn zogenaamde “herhalingsweken”. De leerkracht vult deze weken naar eigen behoefte in. Dit 
is afhankelijk van hetgeen op dat moment in de klas speelt. 
Dit kan betekenen dat het goed is om een onderwerp wat al aan bod is geweest nog eens uit te 
diepen. Of misschien een ander onderwerp aan te spreken waar de klas op dat moment behoefte 
aan heeft. 
Na de meivakantie beginnen we weer met het volgende thema. 

Namens het team, 

Beppie Olde Engberink  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

STICHTING LEERGELD 
Wij willen u attenderen op de stichting Leergeld. 
Deze stichting is bedoeld voor kinderen, waarvan ouders minder financiële 
draagkracht hebben. 
Ouders kunnen hier een tegemoetkoming aanvragen om kinderen op    
schoolreis te laten gaan of aan een sport deel te laten nemen. 
 
Wilt u meer informatie hierover, klik dan op de volgende link https://www.leergeld.nl/valkenswaard/ 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Beste ouder/verzorger,  
  
Op vrijdag 18 mei komt voor het eerst de firma Foto Koch de schoolfoto’s maken. De complete 
afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.   
  
Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. 
Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis 
in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of 
creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld 
opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.  
  
Naast de standaard portretfoto maakt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen 
weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het 
karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. 
Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto’s op.  
  
In de webshop kunt u kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto’s  
Omdat smaken nou eenmaal verschillen zijn meerdere keuzemogelijkheden.  
  
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of 
pakketten u wilt bestellen.   
  

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


Omdat schoolfoto’s voor ieder kind een mooie herinnering moet zijn, biedt de schoolfotograaf de 
groepsfoto gratis aan voor iedereen. Ongeacht of u wel of geen foto’s besteld. U moet dan wel 
binnen 10 dagen bestellen als u hiervan wilt profiteren.  
Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten  
€ 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto Koch € 3,00 aan 
verzendkosten.  
  
Met vriendelijke groet,  
Schoolfoto werkgroep Agnetendal   

 
FIJNE VAKANTIE! 

Team Agnetendal wenst u alvast een hele fijne meivakantie toe! 
 

 
 

 

 


