
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 11-06-2018) 

 

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

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

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

31-05 Stijn van der Heijden (gr. 4) 

01-06 Cas van Beckhoven (gr. 1-2a) 

02-06 Anneleen Beeks (gr. 1-2a) 

02-06 Liselot Beeks (gr. 1-2a) 

02-06 Laura van den Heuvel (gr. 5) 

03-06 Nieck Meijer (gr. 3-4) 

05-06 Vinnie Jansen (gr. 3) 

06-06 Sven Baert (gr. 7) 

06-06 Tijn Zomer (gr. 1-2a) 

07-06 Fleur van Dijk (gr. 8) 

07-06 Patrick Schröders (gr. 6) 

08-06 Milan Konings (gr. 3-4) 

09-06 Sam Slegers (gr. 3-4) 

 

PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Deze periode geen instromers. 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

 



WIST JE DAT 
Groep 1/2A 

 We hebben weer een nieuw vriendinnetje in de klas. 

 We hebben een picknick gehad met de peuterspeelzaal.  

 De kinderen spreken graag met elkaar af.  

Groep 1/2B 

 Er is een nieuw meisje in de klas, Ilse. 

Groep 3  

 heeft les van Kik de Kikker gehad. 

 ze hebben knuffels mee naar school genomen. 

 hebben momenteel wereldoriëntatie over zee. 

 en vinden school allemaal heel leuk 

Groep 3 / 4 

 hadden geknutseld met groep 3 

Groep 4  

 vond sportdag leuk 

 
De groepen 5 en 6 hebben sportdag.  
 
Groep 7  

 geld inzamelen met lege flessen; de juf gaat naar Roemenië. 

Groep 8 

 is veel aan het oefenen voor de musical. 

 moeten bij rekenen een geodriehoek en een passer meenemen 

 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door:  
 
Joris, Just, Fèron en Rick 
 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
In les 14 van Goed Gedaan! staat het onderwerp “vrienden” centraal. 
De kinderen leren dat je ook tegen een vriend “nee” mag zeggen als je iets niet wilt en ze leren hoe 
je het beste kunt reageren als je niet mee mag doen (rustig iets anders gaan doen). 
Ook wordt stil gestaan bij het oplossen van ruzie (rustig worden – naar elkaar luisteren – samen 
oplossingen bedenken) en er wordt stil gestaan bij het verschil tussen echte vrienden en 
internetvrienden. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Verplaatsen in anderen: inlevingsvermogen (groep 4, 5 en 7). Proberen te bedenken wat een 
ander graag wil: Wat doet hij nu? Wat wil hij meestal? 



 Weerbaarheid: opkomen voor jezelf (groep 3, 5 en 7). Weten dat je ook tegen een vriend “nee” 
mag zeggen als je iets niet wilt. 

 Samen spelen en werken: omgaan met afwijzing (groep 3 t/m 8). Leren hoe je het beste kunt 
reageren als je niet mee mag doen (rustig iets anders gaan doen). 

 Spelen en werken: ruzie oplossen (groep 2, 3, 5 en 7). Weten hoe je een ruzie op kunt lossen 
(rustig worden – naar elkaar luisteren – samen oplossingen bedenken). 

 Samen op internet: omgangsvormen op internet (groep 6 en 8). Stilstaan bij het verschil tussen 
echte vrienden en internetvrienden.  

 
Thema 14 is een thema met problemen die dagelijks kunnen voorkomen. 
In de lessen doen kinderen goed mee en is het onderwerp goed bespreekbaar. Het is de kunst van 
de kinderen om datgene wat ze leren ook in praktijk te brengen en de kunst van de leerkracht dit 
goed te bewaken. U als ouders kunt daar ook een rol in spelen: vraag bij een conflict wat uw kind 
op school hierover geleerd heeft. En kijk voor meer informatie op de site wat de ouderbrief hierover 
zegt! 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink.  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Is uw kind iets kwijt? We hebben weer een hele verzameling gevonden voorwerpen! 
Denk hierbij aan; 
- lunchtrommels  
- drinkflessen 
- diverse kleding 
- etc. 
 
Deze bonte verzameling zal vrijdag1 juni om 15.15 uur 
uitgestald worden in de grote hal (bij de keuken) met de 
hoop dat alles weer terecht zal komen bij de rechtmatige 
eigenaar. 
Spullen die blijven liggen zullen na deze datum naar Het 
Goed worden gebracht! 

 
 
 
 

 
 

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


BEDANKT! 

 
 

 

Hebben jullie onze nieuwe hinkelbaan, twisterveld en renbaan al gezien op ons schoolplein? 
 
Michiel Paans, de vader van Fleur en Milou, heeft ervoor gezorgd dat ons schoolplein kosteloos 
opgepimpt is met deze mooie kleurige spellen. Wij en natuurlijk onze leerlingen zijn hier super blij 
mee en gaan er heel veel gebruik van maken. 
 

Michiel en firma Van der Kruijs uit Eindhoven; super bedankt voor deze geweldige gift!!!!! 

 
 

INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 
In de week van 25 juni vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. 

Op dinsdag 26 juni is de gezamenlijke avond. Deze avond is vooral bedoeld wanneer u meerdere 
kinderen bij ons op school heeft. 

U kunt zich hier zelf voor inschrijven. 



Alle inschrijflijsten hangen vanaf 11 juni 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 11 juni t/m 15 juni. 

Oudergesprekken; in de week van 25 juni. Dinsdag 26 juni is de gezamenlijke dag. 

 

CULTUURPROJECT 123ZING 
Beste ouders, 
 
Namens de werkgroepen cultuur en muziek schrijf ik dit stukje over 
het cultuurproject dat vorige week gestart is. 
Zoals u wellicht nog weet is Agnetendal na de 
carnavalsvakantie gestart met de muziekmethode “123Zing”. 
Een methode waar we razend enthousiast over zijn en wat ons 
veel te bieden heeft. 
 
Elk jaar zijn we door de minister verplicht om iets aan cultuur te doen. 
En steeds met een ander thema: beeldhouwen, fotografie, dans, etc. Dit 
jaar hebben we gekozen voor muziek en dit gecombineerd met 123Zing. 
Dit gaat gebeuren in samenwerking met de muziekschool te Valkenswaard. Afgelopen dinsdag en 
vrijdag zijn twee muziekdocenten in de school geweest en hebben een muziekles gegeven met 
een lied dat de leerkracht heeft gekozen uit 123Zing. De komende weken gaan de leerkracht goed 
oefenen met dit lied en ook uitbreiden met ritmische en melodische oefeningen. 
 
In de week van 11 juni komen beide docenten weer naar school voor een soort “generale repetitie”. 
In de tussentijd mogen de leerkracht altijd via mail of telefoon voor advies met de muziekdocenten 
contact opnemen. 

Waarschijnlijk in de week van 18 juni is er dan een uitvoering 
van de gekozen liederen. Elke groep brengt hun eigen lied ten 
gehore. We maken er een heus concert van. Hoe dit verder zal 
verlopen is nog niet bekend maar we houden u verder op de 
hoogte. 
 
Ondertussen gaat iedere groep gezellig aan de slag. Onder het 
motto: van zingen wordt je blij en vrolijk! 
 

Met vriendelijke groeten 
Mede namens Margret en Annemarie, 

 
Beppie Olde Engberink 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7x4u4-57bAhUG_KQKHbs5CwUQjRx6BAgBEAU&url=https://mijn.123zing.nl/&psig=AOvVaw0A2yYkMvFTTqgwbwRnXZjU&ust=1527272461679469


SCHOOLONTWIKKELING 

Beste ouders, 
 

Terwijl de kinderen op vrijdag 20 april een heerlijke vrije zonnige dag hebben gehad, hebben wij 
als team een zonnige studiedag genoten. 
 
Met de nieuwe leerlingaantallen van volgend jaar, zijn we in groepjes gaan brainstormen over 
mogelijkheden voor het nieuwe schooljaar. Een pittige puzzel met veel keuzes.  
Ook hebben we gekeken naar het leerling deel, van de website van ‘leren-leren’. Kinderen kunnen 
daar in de toekomst zelf aan de slag met de monstertjes. M.b.v. allerlei speelse opdrachten, 
worden ze zich bewust van hun eigen leerproces.  
Natuurlijk hebben we ook een aantal SlimPlan werkvormen opgefrist en nieuwe variaties met 
elkaar gedeeld. 
Onder leiding van de werkgroep ‘leerlijnen en leerdoelen’ hebben we stil gestaan bij het ‘zichtbaar 
maken van doelen voor kinderen’. In verschillende klassen ziet u als ouder steeds vaker leerlijnen 
verschijnen waarin kinderen keuzes kunnen maken.  
 
In de middag was er tijd voor overleg van de werkgroepen. Binnen ons team hebben alle 
leerkrachten hun eigen specialisaties in een kleinere commissie. Ze onderhouden hun kennis 
m.b.v. cursussen, workshops, vakliteratuur, contactmomenten binnen SKOzoK, etc. Vervolgens 
bereiden ze agendapunten voor, zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen overdragen aan het 
team. Op die manier halen we de professie in school om het vervolgens door te geven aan elkaar.  
 
Samen leren we meer. Precies zoals het in de groepen werkt. 

 

We hebben ter voorbereiding op schooljaar 2018-2019 met het team ons gebogen over de 
mogelijke groepsverdeling. Er zijn aanbevelingen en belemmeringen aangegeven binnen de 
mogelijkheden die we hebben. In het volgend stadium zullen we bekijken welke leerkrachten in 
welke groep kunnen werken. Deze fase neemt enige tijd in beslag. We moeten namelijk rekening 
houden met diverse factoren zoals groepsgrootte, het (verschillende) aantal leerlingen per groep, 
werktijdsfactoren, kwaliteiten en voorkeuren van leerkrachten enz. We zijn samen  gekomen tot 
twee voorstellen die inmiddels in de MR besproken zijn. 

We verwachten eind juni de definitieve groepsverdeling en bezetting helemaal rond te hebben. We 
houden u op de hoogte! 
 

WAAR WAS JE? 
Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie. 
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, 
verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de vakantie (dus onder 
schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij de leerplicht-
ambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw kind 
ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven en/of 
een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per 
kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, 
zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 
 
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze website. 

https://www.agnetendal.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/


GEZOCHT; ENTHOUSIASME EN CREATIVITEIT! 
Ben jij een enthousiaste, creatieve ouder/verzorger die het leuk vindt om het directiekantoor mee 
op te pimpen? Een nieuw kleurtje, andere schilderijen of andere inrichting…. 
Heb je tijd, zin en goede ideeën? Laat het dan uiterlijk woensdag 6 juni weten via de mail 
(mnieuwenhuis@skozok.nl) of loop even binnen! 
We zijn benieuwd naar jouw idee! 
 
Maaike Nieuwenhuis 
Dir. Agnetendal/ St. Martinus 
 

 
 
 

UITNODIGING DOE MEE(R) MET DOMMELEN 
  

 
 
 
Beste inwoner van Dommelen, 

  
       Graag willen wij u uitnodigen voor onze eerstvolgende    
       thema-avond. 
  

 
Woensdag 30 mei hebben wij een thema-avond gepland betreffende het wijkplan, de stand van 
zaken en de huiskamer. Onze wijkcoördinator Gwen Rijkers zal een woordje doen, evenals Gerard 
Daris als voorzitter van de voetbalclub RKVVDommelen. 
  
Naast uitgebreide informatie over onze plannen, is er ook ruimschoots gelegenheid 
om mee te denken en mee richting te geven aan de toekomst van Dommelen. 
  
Wij hopen dat we u mogen verwelkomen! 
 
Bestuur Stichting Doe mee® met Dommelen. 
  

Woensdag 30 mei om 20:00 uur 

Bommel Partycentrum 

Bergstraat 33 Dommelen 

 

Inloop vanaf 19.30 uur 
 

  

  

 

mailto:mnieuwenhuis@skozok.nl

