
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 29-01-2018) 

VOORWOORD
Beste allemaal, 
 
Een nieuw kalenderjaar is weer gestart. De eerste dagen na de Kerstvakantie 
zijn alweer voorbij. 
Ik hoop dat u allen heeft mogen genieten en uitgerust weer bent gestart! 
2018 zal ook voor onze school hopelijk weer een prachtig jaar worden. 

 
 
We gaan verder met ‘leren-leren; meer gepersonaliseerd leren, met als 
middel  o.a. onze chromebooks en het werken aan een 
krachtige en uitdagende leeromgeving.  
 
 

Ook zullen we uw bijdrage, kennis en hulp weer hard nodig hebben, niet 
alleen bij het vormgeven van activiteiten, maar ook als partner in bijv. het 
ouderpanel.  
 

We zullen binnen ons cluster Agnetendal/St. Martinus ons samen verdiepen 
in ‘Slim Plan’(coöperatieve werkvormen) en leerlijnen en interne en externe 
communicatie.  
 

 
We zijn trots op onze kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, ouders en iedereen die betrokken 
is bij het onderwijs op onze school en hopen dat we samen onze kinderen, ‘onze sterren’  
ook in 2018 weer volop kunnen laten stralen! 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Maaike Nieuwenhuis 
directeur 
 
 
 
 
 
 

 



JARIG 
19-01 Rachelle Heusschen (gr. 6) 

19-01 Jorik Mol (gr. 4) 

20-01 Eva Mollen (gr. 3-4) 

22-01 Joëlle van Beek (gr. 8) 

22-01 Amy Meelen (gr. 8) 

22-01 Linde van der Toom (gr. 8) 

23-01 Daan van Bijnen (gr. 7) 

23-01 Shane Cats (gr. 4) 

24-01 Aukje Schouten (gr. 4) 

26-01 Jasper van Nunen (gr. 5-6) 

26-01 Faya van de Wouw (gr. 7) 

27-01 Isa Bimmel (gr. 3) 

27-01 Anouk van der Klooster (gr. 3) 

29-01 Luna Heusschen (gr. 3) 

 
PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
 
Deze periode geen instromers. 

 

 

 
 

Heel veel plezier op onze school! 

WIST JE DAT 
Groep 8 
Wij in groep 8 houden ik-presentaties. 
Wij maken kennis met de middelbare school. 
En, Evi en Indy hebben een tekenwedstrijd georganiseerd. 
 
Groep 7 
Ze zijn allemaal bezig met hun eigen doelen. 
 
Groep 6 
Alles waar ze aandacht aan geven groeit. 
Rolf is al vijf maanden superheld. 



Bij rekenen hebben ze A.M. en P.M. geleerd. 
En ze gaan een graffiti muur maken. 
 
Groep 5/6 
Proberen werkhouding te verbeteren, daar kan je punten mee verdienen. En dan kan je een 
beloning winnen. 
 
Groep 5 
Ze oefenen voor de Cito-toetsen. Ook hebben ze een taaltoets gehad. Ze hebben een nieuwe 
leeshoek gemaakt. 6 februari gaan ze op excursie bij een bakkersmuseum. Ze hebben ook nog 
geoefend met de chromebooks.   
 
Groep 4 
Ze hebben een vuurkever in de klas gehad en die zat in Shane’s boek. Ze gaan beginnen met de 
spreekbeurten. 
Ook hebben ze nieuwe spellingboeken. 
 
Groep 3/4  
Heeft nieuwe plekken gekregen en de juf heeft 7 halpasjes afgepakt. 
 
Groep 3 
In de 1ste schoolweek hadden ze wel 4 jarigen. 
De juf krijgt iedere week bloemen van Lizzie. En ze hebben eigen planeten gemaakt. 
 
Groep 1/2 A 
Ze wensen iedereen een blij en gelukkig 2018 en er is een nieuw vriendje gekomen oftewel een 

nieuwe klasgenoot. Ze zijn allemaal goed uitgerust. En ze proberen over de winter te praten omdat 

de herfst is vergaan. 

 

Deze wist je datjes zijn gemaakt door Wiebe, Mika en Kevin. 

 

GOED GEDAAN! 
In les 8 van Goed gedaan staat het onderwerp “Wat voel ik?’ centraal. 
De kinderen leren hun eigen emoties herkennen en benoemen. Er wordt aandacht besteed aan  
manieren om je weer prettig te voelen wanneer je bang, boos of verdrietig bent. En ook bespreken 
we hoe de kinderen het beste kunnen reageren op en klasgenoot die boos, bang of verdrietig is. 
Daarnaast komt aan de orde dat emoties op televisie vaak erg overdreven of uitvergroot worden. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Zelfkennis: eigen emoties herkennen (groep 1 t/m 8). Eigen emoties (en de nuances daarin) 
leren herkennen en benoemen. 

 Zelfkennis: weten wat helpt (groep 1 t/m 8). Weten hoe je je weer wat prettiger kunt gaan 
voelen wanneer je boos, bang of verdrietig bent (rustig vertellen wat er is en iets doen waar 
je weer rustig / blij van wordt) 

 Rekening houden met anderen: emoties van anderen (groep 1 t/m 4). Leren wat je het beste 
kunt doen als een klasgenoot bang, boos of verdrietig is (troosten, even met rust laten, 
helpen). 

 Omgaan met media-informatie, niet alles is waar (groep 6 en 8). Bewust worden van het feit 
dat emoties op televisie vaak worden overdreven of uitvergroot. 



Dit thema is een erg belangrijk thema in de groep. Het is voor kinderen zeer herkenbaar. Ze maken 
het bijna dagelijks mee dat zij zelf of een klasgenoot boos, bang of verdrietig is. Wanneer zij zie 
emoties kunnen herkennen (aan gedrag, gezichtsuitdrukking of wat er gezegd wordt) is dat al een 
stap in de goede richting. Niet alleen bij klasgenoten herkennen, maar vooral bij zichzelf. Wanneer 
die bewustwording er is, is het volgende stap om iets te ondernemen. 
 
Ouders, denken jullie er ook aan om eens bij de groep van jullie kind te kijken op de website? Daar 
kunnen jullie bovenstaande nalezen. Maar wat zeker zo belangrijk is: hoe is dat bij jullie thuis? 
Breng datgene wat de kinderen op school leren ook thuis in praktijk. 
Wij kunnen jullie kind op school van alles leren maar het is belangrijk dat het thuis ook doorgang 
vindt. Zo werken we SAMEN aan de toekomst van jullie kind: dat jullie kind opgroeit tot een fijn 
mens. Iemand die er voor anderen zal zijn. 
 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 
Om de telefonische bereikbaarheid van onze school te vergroten hebben we 

een doorschakelsysteem ingesteld. Dit houdt in dat wanneer na 8 

belsignalen de telefoon niet wordt opgenomen (uiteraard niet bij een 

bezettoon), deze zal worden doorgeschakeld naar onze clusterschool, 

basisschool Agnetendal /St. Martinus. Wij zullen er zorg voor dragen dat de 

informatie bij de juiste persoon komt. We hopen op deze manier beter 

bereikbaar te zijn voor u!  

OUDERPANEL 
Eerste brainstormavond ouderpanel  geslaagd! 

 

Woensdagavond 27 september hebben wij, als eerste ouderpanel van het schooljaar, nagedacht 

over de vraag op welke manier wij als ouders kunnen bijdragen aan een verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

 

Samen met Juffen Susan, Dinie en Maaike hebben we op een fijne en ongedwongen manier 

gebrainstormd.  Alle  aanwezige ouders hebben hun ideeën kunnen inbrengen over hoe ouders/ 

verzorgers meer betrokken kunnen worden bij het onderwijs van hun kind(eren). 

 

Wat onder andere meegenomen wordt is dat er zowel vanuit school als ouders meer behoefte is 

aan communicatie.  We hopen dat school en ouders meer als partners gaan samenwerken . 

 

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


Een ander punt is dat er persoonlijker aan ouders gevraagd en geïnventariseerd gaat worden op 

welke manier er een bijdrage geleverd kan worden in het schooljaar. We willen dat de kwaliteiten 

en mogelijkheden van ouders beter benut gaan worden. 

 

Een reden om dit stukje te schrijven is dat wij het als erg positief hebben ervaren en zo ook jullie 

als ouders enthousiast te maken voor het volgende ouderpanel.  Wij vinden het erg belangrijk dat 

er zo veel mogelijk mensen gaan meedenken over diverse onderwerpen.  Geef je daarom op bij 

een volgende uitnodiging voor het ouderpanel! 

 

Bij deze bedanken we Juf Susan, Juf Dinie en Juf Maaike omdat ze ons de gelegenheid gaven om 

mee te denken en voor het serieus nemen van onze ideeën. 

 

Seija Janssen, moeder van Bo en Lize 

Pauline Biljard, moeder van Willow en Mika 

Stefanie Schouten,  moeder van Isa en Aukje 

Simone de Bruin, moeder van Kas en Doris 

Anke van der Schaaf,  moeder van Luuk 

Ellen Smets,  moeder van Dirk en Lotte 

Simone Paans, moeder van Tuur en Nine 

René van Dooren, vader van Lise en Julia 

 

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2018-2019 4 jaar wordt?  

Dan kunt u voor uw kind hiervoor een aanmeldformulier en 

ontwikkelingsformulier invullen op de website van onze school; 

www.agnetendal.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven 

zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen houden. 

 

 

http://www.agnetendal.nl/


INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

In de week van 19 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. 

Op woensdag 21 februari 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 29 januari 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. 

Inschrijven voor oudergesprek; maandag 29 januari t/m 2 februari. 

Oudergesprekken; in de week van 19 februari. Woensdag 21 februari is de gezamenlijke dag. 
 

GEZOCHT: CONTROLEPOSTEN VOOR HET VERKEERSEXAMEN 
De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het 

verkeersexamen af. Op donderdag 5 april 2018 is het landelijke theorie-examen op school en op 

dinsdag 17 april 2018 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 op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool.  

Kom vanaf komend jaar de ervaren controleur een dagje meehelpen als digitale controlepost.  

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 17 april 2018 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! 
 

 

 
 

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl

