
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 12-11-2018) 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders, 
 
Vandaag breng ik u op de hoogte van de inhoud van thema 5: “Blij met jezelf”. 
De kinderen kijken naar hun eigen leuke of sterke kanten. Ze leren dat ze trots op zichzelf mogen 
zijn en de lat niet te hoog moeten leggen. 
Er wordt geoefend met het geven en ontvangen van complimenten en kritiek. Er wordt aandacht 
geschonken aan hoe je sportief kunt winnen en verliezen. 
 
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 voortgang. 
 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. 
 
Op de site zijn de ouderbrieven van Goed gedaan! te vinden. U kunt dus bij de groep van uw kind 
ouderbrief 5 lezen om de informatie van hierboven nog eens na te lezen en ook kunt u het 
kalenderblad bekijken. Deze kalender wordt in de klas van uw kind besproken en hangt aan de 
muur. 
 
Namens het team,  
Beppie Olde Engberink 

 

WIST JE DATJES
Deze wist je datjes gaan over de monstertjes. Deze monsters geven vorm aan de 16 verschillende 
leerstrategieën. Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen kunnen inzetten 
om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. 
 

Wij zijn de klassen ingegaan met de vraag: ‘Welk monster staat op dit moment centraal en hoe 
zetten jullie dit in tijdens de lessen?’ 



Alle meesters en juffen hebben activiteiten kaartjes gekregen, leuke tussendoor spelletjes waarbij 
kinderen actief bezig zijn met de monstertjes.  
 

Groep 1/2a en b 
Sam en Sterk en Gogo 

Spelletje spiegelen. 
De kinderen verdienden een Nettie sticker, omdat zij netjes hadden opgeruimd. 
De kinderen mochten makkelijke, gemiddelde of moeilijk taken maken. De kinderen hebben 
allemaal gekozen voor de moeilijke taken. 
 

Groep 3 
Sam en Sterk en Nettie  
De kinderen hebben de kasten en lades netjes opgeruimd.  
 

Groep 3/4: 
Gogo 

Deze groep zet Gogo nog een keer centraal, doorzetten.  
  

Groep 5 
Kenzo 

Ze hebben geoefend met goed leren. En Kenzo was daar heel belangrijk bij, want Kenzo weet wat 
hij moet leren. Ook zijn de energizers goed ingezet.  
 

Groep 5/6: 
De klas heeft ook verschillende spelletjes gedaan die met de monsters te maken hebben, 
bijvoorbeeld een spelletje waarbij ze elkaars tekening af moesten maken. 
 

Groep 6: 
Nettie 

Alles moest opgeruimd worden. Voor sommige kinderen was dat heel moeilijk. 
 

Groep 7 
Iedereen heeft een monster gekozen wat bij diegene past, doelen waar hij/zij aan wil werken. Zo 
werkt groep 7 aan hun mindset. 
 

Groep 8 
Ikke 

De klas heeft een plank challenge gedaan. Gogo is daar super belangrijk in, want Gogo staat voor 
doorzetten. 
Groep 8 heeft ook Ikke centraal staan, want ze gaan nog beter op zichzelf leren focussen. 
 
Als u nog vragen hebt over de monsters of nieuwsgierig bent, vraag het dan aan u kind(eren). Zij 
kunnen vast nog veel meer voorbeelden opnoemen.  
 

Deze wist je datjes zijn gemaakt door: Lieve, Laura, Noa en Britt 
 
 
 



SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

DERDE KLEUTERGROEP 

Na de kerstvakantie starten we een derde kleutergroep op. Deze groep start op 07-01-2019 en 
komt in het ‘lege lokaal’ dat aan de grote aula grenst. Dit lokaal wordt in de komende maanden 
omgetoverd tot kleuterlokaal. 
In deze groep verwelkomen we een nieuwe collega en komen leerlingen van groep 1 en 0 
(instromers). 

GEZOCHT: CONTROLEPOSTEN VOOR HET VERKEERSEXAMEN 

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in april en mei 2019 het 
verkeersexamen af. Op donderdag 4 april 2019 is het landelijke theorie-examen op school en op 
dinsdag 7 mei 2019 fietsen bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de Markt. 
 
Praktisch verkeersexamen 
De organisatie van dit examen ligt bij de scholen maar ook voor een belangrijk deel bij de Afdeling 
Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Enkele tientallen vrijwilligers zijn ieder jaar 
druk in de weer om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen. Wie kent niet de 
verhalen van de controleposten die verdekt staan opgesteld en al dan niet vanachter een krant de 
kinderen in de gaten houden? Deze herkenbare mensen noteren de gedragingen van de kinderen 
op controlelijsten, waarna de leerlingen in de meeste gevallen het verkeersdiploma ontvangen. 
 
Nieuw: app voor controleposten 
Ook VVN gaat met zijn tijd mee: er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone 
waarmee de prestaties van de kinderen beoordeeld kunnen worden.  
Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd al (ruimschoots) bereikt en niet 
allemaal voldoende bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.  
Daarom is VVN in beginsel op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool. Een opa of 
oma mag natuurlijk ook. U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met 
de toekomst meegaat en zodoende kan blijven plaatsvinden.  
 
Tenslotte 
Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen 
Dinsdag 7 mei 2019 van 08.00 tot 16.00 uur 
Vooraf instructie over de nodige verkeerskennis en het 
hanteren van de Controlepost app.  
 
Eventuele vragen: Leerkracht groep 7 of rechtstreeks bij: 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard 
Hans Brekelmans 
Telefoon 040 2015161 / 06 23201986 
jambrekelmans@onsbrabantnet.nl 
 

 
Wij rekenen op u! 
 
 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF! 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond  
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. 
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om 
het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis  in Helmond. Vanaf 
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij 
de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 
 

 

 


