
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 26-11-2018) 

 

GOED GEDAAN! 
Dit keer geen stukje Goed Gedaan! 

 

WIST JE DATJES
Fixie & Growie 
Deze week gaat het over Fixie & Growie, dat zijn 2 robots die allebei over de leerkuil* gaan. 
Growie wil graag leren en leert van zijn fouten. Fixie wil liever dingen maken die hij al kan en maakt 
liever geen fouten. 
(*De leerkuil is een ’kuil’ waar je in terecht komt als je aan het leren bent). 
 
Groep 1 / 2 A 
Groep 1/2 A werkt met Growie, als ze iets beter doen dan de vorige dag krijgen ze een Growie 
medaille. 
 
Groep 1 / 2 B 
Groep 1/2 B werkt nog niet met Fixie & Growie maar wel met de monstertjes. 
Deze week waren ze bezig met Drom en volgende week gaan ze werken met Asse. 
 
Groep 3 
In groep 3 hebben ze veel nieuwe letters geleerd. Dat hoort dus bij Growie. Ook hebben ze de 
letters vaak herhaald. 
Ze hebben van die losse letters woorden gemaakt en daar veel van geleerd.  
 
Groep 3/4 
Geen informatie van Fixie & Growie 
Ze bespreken vaak met de juf iets over Growie en Fixie. 
 
Groep 4 
Groep 4 heeft kennis gemaakt met Growie en Fixie. 
In groep 4 zijn lessen over mindset nog niet verplicht maar ze doen het toch om het beter te 
begrijpen. 
 
Groep 5 
Als ze in Fixie zitten dan proberen ze zo snel mogelijk in Growie te komen. Ze hebben veel 
mindsetgesprekken over Growie en Fixie. Ze proberen allemaal altijd Growie te zijn. 
 
 



Groep 5/6 
Kinderen kregen een opdracht om zich voor te bereiden op een toets. Eerst ging het goed maar 
daarna dwaalden ze een beetje af. Maar toch gingen ze weer leren. Dus, ze pikten de stof weer 
op. Ze waren dus van Growie naar Fixie gegaan en toen weer naar Growie. 
 
Groep 6 
De kinderen krijgen les over mindset, zij leren zichzelf hierdoor steeds beter kennen.  
 
Groep 7 
Groep 7 heeft een strip gemaakt over Growie en Fixie. 
Ook hebben ze het gehad over makkieland en zijn bezig om bij iedereen een growth mindset te 
ontwikkelen. 
 
Groep 8 
De quote van groep 8 is: 
 
Als je NIET BEREID bent om te leren, kan niemand je HELPEN. 
 
Als je VASTBESLOTEN bent om te leren, kan niemand je STOPPEN. 
 
 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door:  
Luuk, Hendrikje, Noa en Eva 
 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

ZIEKMELDING 

Kan een leerling door ziekte (of een andere oorzaak) niet op school komen, wilt u ons dat dan zo 
spoedig mogelijk laten weten. Graag voor 08.15 uur bellen op nummer 040-2012347!!  
Om misverstanden te voorkomen willen wij u dringend verzoeken deze ziekmelding niet te mailen 
maar telefonisch te melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


WIJZIGING GEGEVENS? 

Heeft u een wijziging in uw adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres?  
Wilt u deze wijziging dan s.v.p. doorgeven via de mail aan everberne@skozok.nl .  
Alvast hartelijk dank! 
 

HONDEN NIET TOEGESTAAN 

Hierbij willen wij u (nogmaals) informeren dat honden niet toegestaan zijn op 
ons schoolplein. Er zijn nl. kinderen die erg bang voor honden zijn. Daarom het 
vriendelijk verzoek wanneer u met de hond komt, buiten het schoolhek te 
wachten en graag ook niet bij de in/uitgang van het schoolhek. 
Dank u wel voor uw medewerking! 
 

VOORLEESPIET 

Op woensdag 21 november komt de voorleespiet naar school. De kinderen van groep 1 t/m 4 
mogen die dag een lekker kussen meenemen om op te zitten in de speelzaal.  
 

PEPERNOTEN BAKKEN 

Op woensdag 28 november willen de kinderen van de groepen 1 t/m 5/6 weer graag bij u thuis 
pepernoten komen bakken. Als u met een groepje uit de klas van uw kind thuis wilt bakken, kunt u 
dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 
 

 start 8:30 uur op school, 11:00 uur terug op school. 

 de sinterklaascommissie zorgt voor een bakpakket. 

 

VERSIEREN SCHOOL 

Op zaterdag 17 november 2018 komt Sinterklaas weer in ons land!  
We willen graag de school versieren in de sfeer van Sinterklaas, cadeautjes inpakken enz. 
Maar zonder uw hulp lukt dat natuurlijk niet...  
Wilt u komen helpen? Kom dan op maandagavond 19 november om 19 uur naar school.  
De koffie/thee en iets lekker staat voor u klaar.  
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