
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 25-06-2018) 

 

JARIG 
13-06 Lina Smits (gr. 3-4) 

15-06 Fleur Paans (gr. 5-6) 

16-06 Yanouck van Oers (gr. 8) 

16-06 Teun Roest (gr. 7) 

18-06 Julia van Dooren (gr. 4) 

18-06 Jesse Jansen (gr. 7) 

18-06 Lotte Jansen (gr. 7) 

19-06 Finn Blenckers (gr. 1-2a) 

21-06 Joris van Houts (gr. 8) 

21-06 Lizzie van Houts (gr. 3) 

25-06 Britt Spijkerman (gr. 7) 

PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Deze periode geen instromers. 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
Groep 1-2a: 
Zij hebben heel knap in een werkboekje gewerkt en ze hebben ook een hele lange slinger van 
constructie gemaakt. Laatst waren er ook 3 juffen in de klas en ze hebben een nieuw vriendje in de 
klas. 
 
Groep 1-2b: 
Zij hebben een nieuw vriendje in de klas, genaamd Cas. 



Ook gaan ze op schoolreisje naar Dierenrijk en daar hebben ze super veel zin in. 
 
Groep 3: 
Donderdag had groep 7 ons geholpen met het internet. Ook hebben we voor het concert geoefend. 
De juffen zijn al druk bezig met de rapporten en de kinderen hebben goed  hun best gedaan. 
 
Groep 3-4: 
Ze hebben twee jarigen in de klas. 
 
Groep 4: 
Ze hebben IVN-project gehad. Ook hebben ze groep 8 uitgezwaaid en ze gaan op schoolreisje 
naar Dierenrijk. Ze zijn druk bezig om een mooi cadeautje te knutselen en iedereen uit de klas 
vindt de meester supercool en leuk. 
 
Groep 5: 
Ze hebben IVN-project gehad en ook hebben ze rekencito’s. 
 
Groep 5-6: 
Ze hebben schoolvoetbaltoernooi gehad en ze waren bijna kampioen. Ook hebben ze een IVN-
project gehad. 
 
Groep 6: 
Ze hebben een reisbureau en ook hebben ze rekencito’s. 
 
Groep 7: 
Ze hebben Anna Frank-project en ze hebben groep 3 geholpen met iets op internet zoeken. De juf 
is op kamp geweest en we hadden een hele lieve meester in de plaats. 
 
Groep 8: 
Zij zijn op kamp geweest en hebben lekker weer gehad. 
 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door Fleur, Britt en Roos 
 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
We zijn alweer toe aan het laatste thema van de methode Goed gedaan! 
In les 16 van Goed gedaan! staat het onderwerp “wensen en dromen” centraal. 
De kinderen worden gestimuleerd om hun verstand en fantasie te gebruiken om een plan te 
bedenken waarmee zij hun droomwensen (een beetje) uit kunnen laten komen. 
Ook leren zij hun verbeeldingskracht te gebruiken om voor zich te zien wat een ander vertelt. 
Daarnaast wordt stil gestaan bij de emoties en verlangens die tv-programma’s en reclames 
oproepen. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Zelfvertrouwen: oplossingen zoeken (groep 1, 2, 3, 4, 6 en 8). Verstand en fantasie leren 
gebruiken om een plan te bedenken om je doel te bereiken. 

 Zelfvertrouwen: haalbare doelen stellen (groep 1, 2, 3, 4, 6 en 8). Onhaalbare droomwensen 
leren omzetten in kleine doelen die je wel kunt bereiken. 



 Relativeren: altijd leuk en niet leuk (groep 5, 6, 7 en 8). Weten dat iedereen – altijd- leuke en 
minder leuke zaken en taken op zijn pad vindt. 

 Zelfbeheersing: verbeeldingskracht (groep 1 t/m 8). Fantasie leren gebruiken om voor je te zien 
wat een ander je vertelt en/of om oplossingen te bedenken. 

 Omgaan met media-informatie: zelfkennis en relativeren (groep 3, 4, 5 en 7). Bewust stilstaan 
bij de verlangens en emoties die tv-programma’s en reclames oproepen. 

 
Zoals eerder gezegd is dit het laatste thema van dit schooljaar. 
De weken die hierna nog overblijven worden ingevuld met herhaling, al naar gelang de inzichten 
van de leerkracht in te vullen. We kijken met name naar: wat heeft mijn groep nog nodig? 
Bovendien zijn er tal van sociale spelletjes die we in de groep kunnen doen. 
 
Mede namens het team, 
Beppie Olde Engberink 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

MUSICAL 
Groep 8 is fanatiek aan de slag met oefenen van de musical. 
Op donderdagmiddag 28 juni gaan de groepen 1/2a, 3/4, 5/6 en 7 genieten van de première. 
Op vrijdagmorgen 29 juni gaan de groepen 1/2b, 3, 4, 5 en 6 de voorstelling bezoeken. 
 
Mochten er nog andere ouders of oud-leerlingen geïnteresseerd zijn?  
U kunt vanaf maandag 18 juni, iedere dag na schooltijd tot 16.00 uur, bij juf Miranda/Jeanne/Cathy, 
’s middags informeren of er nog kaartjes zijn voor donderdagavond 28 juni 19.30 uur à €1,50. 

Groetjes, groep 8 

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. 

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


Inschrijven voor oudergesprek; maandag 11 juni t/m 15 juni.  

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

 MUZIEK 
Beste ouders, 
 
Zoals u wellicht nog zult weten schreef ik eerder een stukje 
namens de werkgroepen cultuur en muziek over het 
cultuurproject dat een aantal weken geleden gestart is. 
 
Dit jaar hebben heeft het cultuurproject het thema muziek en dit 
hebben we gecombineerd met onze nieuwe methode 123Zing. Dit  
in samenwerking met de muziekschool te Valkenswaard. Twee 
muziekdocenten zijn in de school geweest en hebben een muziekles 
gegeven met een lied dat de leerkrachten hebben gekozen uit 123Zing. Daarna zijn de 
leerkrachten en hun groepen druk bezig geweest voor het oefenen voor het “concert”. 

 
Komende week komen beide docenten weer naar school 
voor een soort herhalingsles. De kinderen hebben in de 
lessen al goed geoefend en nu is het tijd om de puntjes op de 
i te komen zetten.  
 
In het vorige bericht schreef ik dat de uitvoering van de 
ingestudeerde nummers waarschijnlijk in de week van 18 juni 
zal zijn. Gezien de drukke periode (afnemen van toetsen, 
rapporten maken en ouderavonden voorbereiden) is deze 
datum verschoven.  

 
Alle groepen willen graag laten zien en horen dat zij hard geoefend hebben. We zijn trots op de 
kinderen die in zo’n korte tijd al zoveel geleerd hebben. En we zijn trots en blij met onze nieuwe 
methode dat zoveel mogelijkheden biedt. Het is niet altijd eenvoudig want het niveau ligt best wel 
hoog. We moeten er allemaal nog een beetje aan wennen. We kennen nog lang niet alle “ins en 
outs” van deze methode maar dat kan ook niet in die paar maanden. We hebben in ieder geval een 
mooie start gemaakt en daar zijn we trots op. Graag willen we dit met iedereen delen. 
 
Op vrijdagmiddag 29 juni is de uitvoering van de 
gekozen liederen. Elke groep brengt zijn eigen 
lied ten gehore. Daarom nodigen we alle ouders, 
opa’s en oma’s en andere belangstellenden uit 
om op die vrijdagmiddag naar school te komen. 
Elke groep geeft drie uitvoeringen zodat u in de 
gelegenheid bent om meerdere groepen te 
bezoeken.  
Het rooster is als volgt: 
14.00-14.20 uur: eerste uitvoering 
14.20-14.40 uur: tweede uitvoering 
14.40-15.00 uur: derde uitvoering 
 

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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil6vCkisnbAhUCEVAKHZL9CqQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dibujalia.com/details.php?image_id%3D1250%26mode%3Dsearch&psig=AOvVaw1_OCA_-ZEr-iCbrJneVCO4&ust=1528719445085199


Wij heten u van harte welkom en zien u graag op vrijdag 29 juni bij ons in de klas. 
Deze middag en uitvoering willen we zeer waarschijnlijk combineren met het ouderbedank-
moment. Daar hoort u later meer over! 
Tot dan! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Mede namens Margret en Annemarie, 
 

ZOMERLEESFESTIVAL 
De zomervakantie staat voor de deur. Om de kinderen enthousiast te maken om in de vakantie te 
blijven lezen en zo hun leesniveau op peil te blijven houden, 
organiseren we het Zomerleesfestival.  Dit is op woensdag 4 juli van 
11.15 tot 11.45.  
De kinderen van groep 3 t/m 5 krijgen dan ook een poster mee naar 
huis, waarop ze de gelezen boeken kunnen invullen tijdens de vakantie. 
De hoeveelheid boeken is niet zo belangrijk, meedoen wel. De poster 
mag na de vakantie mee naar school, zodat uw kind in de nieuwe groep kan laten zien wat hij of zij 
gelezen heeft. Dan ontvangt uw kind een beloning.  
Op woensdag 4 juli mogen alle leerlingen een handdoek en een leesboek van thuis meebrengen 
en dan gaan we met de kinderen heerlijk lezen in zon.  

De VakantieBieb 

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. 
Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als 
je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier! 

Download de gratis app voor apple of Android. vakantiebieb 

Groeten, de leescommissie                                                                         

Janny, Margret en Niceta 
 
 

 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. 
 

https://vakantiebieb.nl/


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. 

MARKTPLAATS OP AGNETENDAL 

Na twee weken voorbereiding is op 2 juni ’s middags de 
marktplaats van start gegaan. 
Wat werd er “verkocht”? Kennis werd er verkocht. En dit in 
het kader van Leren-Leren. 
In de twee weken die vooraf gingen aan 2 juni konden de 
leerlingen van groep 1 t/m 8 een geel briefje of een groen 

briefje ophangen. Op een 
groen briefje schreven de 
leerlingen waarin zij goed waren en dus iemand konden leren. Op een 
geel briefje schreven de leerlingen wat zij graag zouden willen leren. 
De werkgroep leden van Leren-Leren en gepersonaliseerd leren zijn 
daarna de groene en gele briefjes gaan 
matchen. Bijna 90% kon gematched 
worden.  
Twee dagen voor de vrijdag konden de 

leerlingen naar hun match kijken en zelf beoordelen wat zij nodig 
hebben om de andere hun vaardigheid te leren. Zelf moesten zij ook 
een plek zoeken. Leerlingen in de OB werden natuurlijk vaker 
geholpen door hun leerkracht als een leerling uit de BB. 

Om 13.30 uur werd het startsein 
gegeven. De leerlingen die een groen briefje hadden gingen hun 
“leerling(en)” halen. Binnen tien minuten werd er in de hele school 
op allerlei plekken (buiten regende het jammer genoeg) 
gedurende drie kwartier gewerkt en geleerd. Het was een lust om 
te zien hoe de leerlingen van jong tot oud elkaar aan het leren 
waren. 
Na afloop waren zij allemaal heel 
enthousiast en het is voor herhaling 
vatbaar. Sommige puntjes zullen 

we moeten aanpakken en dat is dat er geen twee briefjes door 
dezelfde leerling wordt ingeleverd. Maar ook wij leren weer. 
 
 
 
 
 

SCHOOLPLEINCONCERT 

Beste kinderen/ouders/verzorgers, 

Op dinsdagavond 26 juni om 19.00 uur verzorgen wij met onze opleidingsorkesten van Harmonie 
de Dommelecho (opstaporkest en leerlingenorkest) een schoolpleinconcert op het schoolplein van 
basisschool de Schepelweyen. Velen van jullie zullen ons wel kennen van “Toeten en Blazen”. Een 
project wat je jaren aangeboden hebben op de basisscholen in Dommelen. 

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


Het concert op 26 juni betreft een concert door en voor kinderen. Maar natuurlijk ook voor 
volwassenen, tenslotte hebben wij ook in het orkest volwassen muzikanten die ofwel ondersteunen 
of gewoon ook nog leerling zijn. 

Misschien is muziek maken wel iets voor jou? Muziek maken is namelijk super leuk, erg gezellig zo 
met elkaar en bewezen is dat het ook nog eens goed is voor de ontwikkeling van het brein.  

Op deze avond heb je ook de gelegenheid om enkele instrumenten eens van dichtbij te bekijken 
en er eens op te spelen. Er zijn ook mensen aanwezig die jullie van alles over onze mooie, jonge 
en gezellige vereniging kunnen vertellen. En wist je dat als je een instrument wilt spelen bij onze 
vereniging je deze in bruikleen krijgt? 

Overigens spelen wij met alle orkesten (zo ook het groot orkest) op 1 juli vanaf de klok van 2 in de 
prachtige tuin van “Huize Agnetendal” aan de Dommelstraat in Dommelen.  

Tot 26 juni, 1 juli of misschien wel beide?  

Met muzikale groet,                                

Harmonie de Dommelecho 

 
 


