
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 14-01-2019) 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
Deze week wordt er niet schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema van Goed Gedaan! 
Het is een zogenaamde herhalingsweek. 
Deze week wordt gebruikt om een bepaald thema te herhalen. Meestal kies je dan een thema 
waarvan jij als leerkracht denkt dat het goed is voor jouw groep om nog eens te horen. 
Of je kiest voor een geheel ander onderwerp dat past bij wat op dat moment speelt in je groep. 
Een schooljaar heeft meestal vier keer een herhalingsweek. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team, 
 
Beppie Olde Engberink 

 

WIST JE DATJES
Dit keer geen wist je datjes. 
 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Is uw kind iets kwijt? We hebben weer een hele verzameling gevonden voorwerpen!  
Denk hierbij aan;  
- lunchtrommels 
- drinkflessen  
- diverse kleding 
- rugzakken 
- etc.  
 
Deze bonte verzameling ligt in het magazijn van 
conciërge Jan te wachten op de rechtmatige 
eigenaar. Na de kerstvakantie zullen de spullen die 
niet opgehaald zijn naar Mensen in Nood worden 
gebracht!  

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


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 
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN (GR. 1-2A, GR. 1-2B EN GR. 1C) 

 

Prentenboek van het jaar             

                                                                                                          
De Nationale Voorleesdagen beginnen met het Voorleesontbijt op woensdag 23 januari en duren 

t/m 2 februari 2019. 

Deze dagen worden vooral gehouden voor kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen. Zij maken niet 
alleen kennis met prenten- en voorleesboeken. Op school worden boeken meer onder de aandacht 
gebracht en er wordt bewust meer voorgelezen. 
We weten allemaal dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Maar niet alleen 
voor de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierdoor 
gestimuleerd. 
We willen hier op school ook wat extra aandacht aan besteden.  
 
Wij houden ons Voorleesontbijt ook op woensdag 23 januari. En wel van 8.35u tot 9.15u. 

We willen voor het voorlezen dit jaar papa’s, mama’s, oma’s en opa’s vragen. Geef dit a.u.b. 

door. Zij mogen zelf een prentenboek meebrengen. Hebben ze er geen, dan hebben wij nog 

wel voorleesboeken. 

https://www.agnetendal.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi30aucte_eAhVNCewKHfexDCIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jaapleest.nl/sorteren-op/illustraties/page/3/&psig=AOvVaw0jqxOvgvdtrT5slQauZKi1&ust=1543230878225028


We willen de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s vragen zich voor donderdag 17 januari  op te 

geven bij de groepsleerkracht van het kind.  

De kinderen van groep 1-2a, groep1-2b en groep 1c krijgen op school wat te eten en te 
drinken, 
We hopen dat ze gaan genieten van de boeken. 
  
De leescommissie, 
Niceta en Janny 
 

TIPS VOOR DE LEESVAARDIGHEID 
Wat kun je als ouder thuis doen voor de leesvaardigheid?  
 
Algemene tips  

 Samen met je kind lezen heeft een positief effect op de leesontwikkeling van uw kind! Je 

kunt op verschillende manieren lezen. Bijvoorbeeld, koorlezen (samen hardop lezen), 

partnerlezen (om de beurt een stukje lezen, met herhaling), zelfstandig lezen (met 

ondersteuning, moeilijke woorden voorzeggen wordt   aanbevolen) 

 Leesplezier is het belangrijkste! Plezier is een voorwaarde voor kinderen om zin te hebben 

in lezen. Maak er dus een leuke activiteit van.  

 Lezen hoeft niet altijd in een boek te zijn. Laat je kind een recept lezen en ga bakken/koken. 

 Ga samen gezellig een nieuw boek uitzoeken bij de bibliotheek. 

 Laat thuis zien dat het belangrijk is om te lezen. Pak samen een moment waarbij ieder zijn 

of haar eigen boek leest. Goed voorbeeld, doet goed volgen. 

 Je kunt tijdens het samenlezen prima een spel spelen. Bijvoorbeeld; ontdek de fout. Jij leest 

als ouder een stukje en maakt een foutje. Het kind leest mee en moet de fout ontdekken. 

Probeer deze variant ook andersom.  

 Probeer van lezen een gewoonte te maken. Iedere dag 10 minuten lezen. 

 Blijf voorlezen! Kinderen vinden dit vaak heerlijk, daarbij is het goed voor de ontwikkeling 

van de luistervaardigheid en de woordenschat.  

 Toon belangstelling voor wat uw kind op school doet en leert. Vraag nog eens welke letter 

hij of zij heeft geleerd en of de ergens zichtbaar is. 

 Er zijn apps om het lezen te bevorderen. Dit zijn apps waarmee kinderen kunnen oefenen 
met letters leren en leren lezen. Veel kinderen vinden het leuk om spelenderwijs met letters 
en lezen bezig te zijn. Apple: Goud voor aap en woordwiel. Android: ik leer lezen. 

 
Wist je dat? 
Wij in groep 3 de letters niet uitspreken zoals in het alfabet. Als u thuis besluit te oefenen is de 
manier waarop u daarbij de letters uitspreekt belangrijk om te weten. Spreek bij het lezen met uw 
kind de letters niet uit, zoals u dat doet als u het alfabet opzegt, maar als in onderstaande 
voorbeelden:  

 a geen aa, maar als in tak 

 aa als in maan 

 b niet bee, maar bu, met een bijna onhoorbare u 

 e geen ee, maar als in zes  

 ee als in teen 

 f geen ef, maar fff 



 h geen haa, maar hu, met een bijna onhoorbare u  

 ie als in fiets 

 z geen zet, maar zzz 

 
BEDANKT NAMENS DE VOEDSELBANK/BOODSCHAPPENMAND 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOORLEZEN IN BIBLIOTHEEK VALKENSWAARD 
Op woensdagmiddag 19 december 15.00-15.30 uur leest Ardy voor in Bibliotheek 
Valkenswaard in het thema Kerstmis.  

Zin in een leuk en sfeervol verhaal? Kom op woensdagmiddag naar Bibliotheek Valkenswaard. 
Hier leest Ardy voor uit het boek: “Felix in de sneeuw” van Marcus Pfister. Schuif gezellig aan, 
iedereen is van harte welkom! 

Felix in de sneeuw 

Hondje Felix is zo uitgelaten als hij voor het eerst in de sneeuw speelt, dat hij verdwaalt in 
het bos. Gelukkig ontmoet hij een vriendelijke kerstboomverkoper die hem meeneemt naar 
de markt. 

Voorlezen 
Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling maar ook voor de belevingswereld van een kind. 



Het vergroot de woordenschat en bevordert de concentratie. Bovendien prikkelt het de fantasie, 
kinderen leren over emoties en krijgen een grotere ervaringswereld. Maar het is vooral ook een 
leuke activiteit om samen te doen. 

Reserveer de gratis tickets via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl 

 
UITNODIGING KERSTVIERING 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van 
de basisscholen (en vooral de aanstaande communicanten), ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen die wil komen, uit om  
 

MAANDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 
 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. Tijdens deze 
viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal dat door de kinderen zal 
worden verteld en uitgebeeld en kan iedereen meezingen met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar voren gevraagd. 
De groepjes vormen de hoofdrolspelers. Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen 
en Koningen. Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 
Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan word je natuurlijk bij dat groepje 
ingedeeld. Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 
Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook. 
 
Tot ziens in de kerk. 
Werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 

FIJNE VAKANTIE! 

Team Agnetendal wenst u alvast hele gezellige feestdagen toe en een  

gelukkig en gezond 2019! 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/

