
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 27-08-2018) 

 

PRIVACYWETGEVING 
Sinds eind mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)  en wordt de privacywetgeving in Nederland een stuk strenger. 
Voor onze school betekent dit in ieder geval dat we in het Praatpaaltje de 
rubrieken “jarig” en “instromers” niet meer kunnen gaan gebruiken. 
  

  

WIST JE DAT 
Groep 1-2a 
De juffen zijn trots op de kinderen omdat ze een goed rapport hebben. 
De juffen gaan de kinderen missen. 
De juffen vinden het fijn dat de kinderen doorgaan. 
De juffen en ouders gaan poetsen. 
 
Ze wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
Groep 1-2b 
We zijn naar de dierentuin geweest en Fenne ligt in het ziekenhuis. 
 
Groep 3 
Lizzie is vandaag jarig (21 juni). 
Hebben een leuk lied uitgekozen voor het concert. 
Ze doen goed hun best met oefenen. 
 
Groep 3/4 
Ze hebben de laatste toets gehad. 
Ze zijn op schoolreis naar Dierenrijk geweest.  
Ze krijgen hun rapport vanmiddag (21 juni). 
 
Groep 4 
Ze zijn met schoolreisje naar Dierenrijk geweest. 
Er was een baby olifant, aap en stokstaartje. 
Ze krijgen hun rapport vanmiddag (21 juni). 
We hebben vrijdag en maandag VRIJ!!! 
Meester Peter was jarig. 
 



Groep 5 
Ze zijn op schoolreisje naar de Efteling geweest. 
Op 29 juni muziekvoorstelling. 
Ze krijgen hun rapport vanmiddag (21 juni). 
Als beloning van hard werken houden ze een beauty-chillmiddag (21 juni). 
 
Groep 5/6  
Sven en zijn moeder zaten vast in de Vliegende Hollander. 
Project geschiedenis afgerond. 
 
Groep 6 
Ze zijn naar de Efteling geweest en toen zaten ze vast in de Vliegende Hollander! 
Joran heeft er een lief zusje bij. 
Het aftellen tot de zomervakantie is begonnen. 
 
Groep 7 
De Efteling was leuk (schoolreisje). 
Ze zijn klaar om groep 8 over te nemen. 
 
Groep 8 
Ze hadden woensdag 20 juni kennismaking op het voortgezet onderwijs, ze vonden het erg leuk. 
Ze zijn klaar om de musical op te voeren. 
 
Gemaakt door: Aidan, Joris en Emy 
 
Dit was het laatste praatpaaltje van dit schooljaar. 
Fijne vakantie!!!  
    

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 

 
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Er is het hele jaar hard gewerkt en geleerd en er zijn veel 
punten waar wij als Agnetendal trots op kunnen zijn.  
Niet alleen hebben de kinderen leren lezen en rekenen maar ze hebben ook geleerd wat een fijne 
manier is om met elkaar om te gaan. 
Veiligheid, een plezierige omgang met elkaar, of je nu leerling bent of leerkracht, staat bij ons hoog 
in het vaandel. 
Goed Gedaan! heeft ons onder andere daarbij geholpen. 
De methode heeft 16 thema’s en die zijn allemaal in meer of mindere mate, afhankelijk van wat 
een groep nodig heeft gehad, afgewerkt. 
De komende weken zijn voor herhaling of een andere manier van sociale vorming. 

 
Het team bedankt u voor het genoten vertrouwen. 
Straks gaan we genieten van een welverdiende vakantie om in augustus weer een mooie start te 
kunnen maken met een nieuw scholjaar. 

 
Een heel fijne vakantie! 

 
Namens het team van Agnetendal, 
Beppie Olde Engberink  



SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

PROJECT MUZIEK 
Beste ouders, 
 
Graag wil ik u er aan herinneren dat er op vrijdag 29 juni vanaf 14.00 uur 
een groots concert gaat plaatsvinden in BS Agnetendal. 
Elke groep laat met trots zien welk lied van 123Zing zij samen met hun 
juf of meester hebben ingestudeerd. 
 
Dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van de hersenen vertelt u 
professor Scherder in onderstaan YouTube-filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=df7zdQb_yAY  
 
Wist u dat: 
- muziek helpt bij het concentreren? 
- muziek maken en goed kunnen rekenen vaak samen gaan? 
- muziek maken een positief effect heeft op de sociale vaardigheden? 
- goed is voor de motoriek? 
Wilt u meer hierover lezen? Kijk dan op: https://www.oudersvannu.nl/kind/ontwikkeling/muziek-
maken/  
 
Graag zien wij u vrijdagmiddag 29 juni in onze groepen verschijnen. U bent van harte welkom! 
 
Namens het team en alle kinderen van Agnetendal, 
 
Beppie Olde Engberink  
 

OUDERBEDANKMIDDAG 

Beste ouders/verzorgers,  
  
Afgelopen schooljaar hebben wij weer vele malen een beroep op jullie 
mogen doen en was de hulp en betrokkenheid vanuit alle kanten weer 
groot! Ouders, maar ook opa's en oma's; dankzij jullie allemaal hebben wij 
een hoop activiteiten mogelijk kunnen maken voor de kinderen.  
 
Natuurlijk willen wij jullie hiervoor hartelijk bedanken! Niet alleen via deze 

mail, maar op vrijdagmiddag 29 juni zijn jullie vanaf 13.15 uur van harte welkom om onder het 
genot van een hapje en een drankje nog eens samen na te praten over het schooljaar, al die 
activiteiten en natuurlijk ook wat de vakantie gaat brengen. We wachten nog even af wat het weer 
doet, we hopen op goed weer en anders zullen de versnaperingen in de grote hal voor jullie klaar 
staan.  
 
Deze middag kunt u van 14.00 tot 15.00 uur ook gaan genieten van de muziekoptredens van de 
klassen zoals eerder al is gecommuniceerd via het Praatpaaltje. Tussen de rondes in en ook erna, 
heeft u altijd de gelegenheid om weer op de centrale plek terug te komen.  
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Wij hopen op een grote opkomst!  
 
Groetjes namens het hele team,  
Marret en Annemarie.  
 

EINDTOETS (IEP) 
De leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar de eindtoets (IEP) gemaakt. Zij hebben hard 
gewerkt en hun best gedaan om te laten zien wat ze geleerd hebben. 
Elke leerling heeft een score gehaald die past bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Als groep 
scoorden zij onder het landelijk gemiddelde. 
Alle leerlingen hebben inmiddels een mooie, passende plek gevonden in het voortgezet onderwijs. 
We wensen hen veel succes en zijn trots op onze kanjers! 

 GEEN CALAMITEIT, DUS LAATSTE SCHOOLDAG VRIJ! 
Omdat er gedurende dit schooljaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden (zie schoolgids pag. 18) 
kunnen alle kinderen vanaf vrijdag 6 juli gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Dus, alle kinderen zijn vrijdag 6 juli de hele dag vrij! 
 

VAKANTIEROOSTER 2018-2019 
Klik hier voor het vakantierooster met vrije dagen voor het nieuwe schooljaar.  
 

 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. 

BERICHT VAN DE OUDERCOMMISSIE 

Beste ouders,  
 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en actieve ouders die zin hebben om plaats te nemen in de 
oudercommissie van Basisschool Agnetendal. De oudercommissie verzorgt samen met de 
leerkrachten verschillende activiteiten die op school plaatsvinden zoals Sinterklaas, het  IVN, kerst, 
carnaval, schoolreis, sportdagen, schoolfotograaf ed.  
We vergaderen zo’n 7x per jaar waarbij we de voortgang van de activiteiten bespreken en 
belangrijke punten/mededelingen vanuit de klassen en het team besproken worden.  
Naast het vormgeven van de jaarlijkse activiteiten, word je ook klassenouder van één van de 
groepen die er op school zijn. We proberen je klassenouder te laten zijn van een klas waar jouw 
zoon of dochter in zit. Als klassenouder ben je aanspreekpunt voor de leerkracht als zij hulp nodig 
heeft. Je bent de schakel tussen ouders en de leerkracht. Vooral als het gaat om inzet van 
hulpouders bij de activiteiten die de klas onderneemt en waarbij de leerkracht een extra paar 

https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2018-2019-agnetendal.pdf
https://www.agnetendal.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/


handen nodig heeft. De klassenouder kan ervoor zorgen dat deze inzet evenredig wordt verdeelt. 
Tevens wordt één keer per jaar de verjaardag van de leraren (per klas) gevierd. Er wordt dan van 
je verwacht dat je voor deze dag gezamenlijk met de kinderen iets knutselt en het klassencadeau 
verzorgt.  
 
Mocht het je leuk lijken om plaats te nemen in de oudercommissie, of heb je nog verdere vragen, 
kun je contact opnemen met; 
Illse Boogers en/of Lotte van Dooren  
 
Voorzitters Oudercommissie Bs. Agnetendal 
Email; Oc-agnetendal@outlook.com 
Illse; 06-51605936 
Lotte; 06-41397096 
 

FIJNE VAKANTIE!!! 
 

Team Agnetendal wenst u een hele fijne zomervakantie. 
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