
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 29-10-2018) 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders,  

 
In les 4 van Goed gedaan! staat het thema opkomen voor jezelf centraal. 
De kinderen leren wat je allemaal kunt doen als iemand iets doet wat jij vervelend vindt: 

 Stil wegkruipen (niks durven zeggen) 
 Boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 
 Slim aanpakken (kalm en duidelijk zeggen wat voor jou vervelend is) 

Slim aanpakken werkt meestal het beste! 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Zelfvertrouwen: trots zijn op jezelf (groep 1 t/m 8). Leren genieten van eigen leuke of sterke 
kanten en van eigen vooruitgang. 

 Zelfvertrouwen: haalbare doelen stellen (groep 4, 6 en 8). Weten dat je de lat niet te hoog 
moet leggen. 

 Samen spelen en werken: complimentjes geven en krijgen (groep 1 t/m 8). Leren waarom 
complimenten belangrijk zijn en hoe je ze kunt geven en ontvangen. 

 Samen spelen en werken: kritiek geven en krijgen (groep 1,4,6 en 8). Oefenen hoe je op 
een goede manier kritiek geeft en ontvangt. 

 Samen spelen en werken: omgaan met winst en verlies (groep 2, 3, 5 en 7). Weten hoe je 
sportief kunt winnen én verliezen. 

 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 

 

WIST JE DATJES
GROEP ½ : Ze leren veel over de herfst. Voor de herfstvakantie gaan ze naar het bos. Ze hebben  
nieuw materiaal voor in de zandbak. 

GROEP 3 : Ze hebben al 12 letters geleerd. Ze hebben ook een trotse pauw gemaakt. Zo laten ze 
zien dat ze een trotse groep zijn. Ze hopen dat juf Beppie snel beter wordt. 

GROEP ¾ : Ze hebben nu al geleerd wat een bijvoeglijk naamwoord is. 

GROEP 4: Ze zijn bezig met een Mondriaan kubus te maken. Ook zijn ze vooral bezig met de 
monstertjes: Sam en Sterk. Ze zijn bezig met een blikjes-telefoon te knutselen. En ze zijn ook nog 
bezig met de tafel van 2 en 3. 



GROEP 5: Ze waren bezig met de Week Van De Pauzehap. Al veel toetsen gehad.   En ze zijn 
bezig met een schilderij van Mondriaan ;)  

GROEP 6 : Renzo vierde vorige week zijn verjaardag. Ze zijn begonnen met Agneet Magneet en 
classroom! 

GROEP 7:  Ze zijn begonnen met Halloween! Ze oefenen ook voor toetsen met kahoots. Ze 
vinden het allemaal ook heel leuk om kinderpostzegels te bezorgen!  
 
GROEP 8: In classroom hebben we sites gemaakt voor het natuurproject. Deze week hebben we 
gepresenteerd. Engelse les wordt soms gegeven door de kinderen van groep 8. 
 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door Faya, Neele, Roos en Daan J. 

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

KOM MEE ST. MAARTEN VIEREN 

in de St. Martinuskerk in Dommelen…. 
 

Op zaterdag 10 november a.s. vieren we om 19.00 uur 
in de Martinuskerk in Dommelen, samen met het Sint 
Martinusgilde van Het Heilig Sacrament Dommelen, het 
feest van St. Maarten. 
Je kent hem misschien wel. Maarten, of Martinus, was de 
soldaat die de helft van zijn mantel zomaar weggaf aan een 
bedelaar. Hij wist wel dat het eigenlijk niet mocht en dat hij 
misschien wel in de gevangenis zou worden gezet omdat hij 
zijn uniform stuk had gemaakt.  
Toch deed hij het, omdat de bedelaar het dan minder koud  

    zou hebben. Over barmhartigheid gesproken! 
 
Uitnodiging:  
Alle kinderen, jeugdigen, van Dommelen met hun ouders, van harte welkom in de gezins-
viering!! 
 
Als je met ons mee wilt vieren mag je een lampion meebrengen. Je kunt een lampion kopen, maar 
natuurlijk ook zelf maken van bv. een leeg glazen potje, een conservenblik of een uitgeholde suiker-  
of voederbiet. Let wel op de veiligheid en gebruik geen kaars als je papier of karton gebruikt hebt 
voor je lampion.  
 
Na de viering is er ook dit jaar weer een lampionnenoptocht.  
Deze tocht, met het Gilde voorop, is in samenwerking met de Buurtvereniging Oud Dommelen 
georganiseerd.  
We lopen via “Oud Dommelen” en de “Lage Heide” naar de brink (bij de Rode Beuk) in deze 
nieuwe wijk. 
Hier zal het Martinusvuur worden ontstoken en zullen de kinderen worden getrakteerd op warme 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/StMartinusTrier.jpg


chocolademelk.  
 
We hopen dat velen aanwezig zijn in de viering en meedoen aan de lampionnenoptocht, want een  
optocht is pas leuk als er veel mensen in meelopen. 
 
Tot zaterdag 10 november in de kerk, 
Namens de werkgroep gezinsviering Martinuskerk, Dommelen 
 
 

FIJNE HERFSTVAKANTIE! 
 

Team Agnetendal wenst u een fijne herfstvakantie toe! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


