
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 26-02-2018) 

 

JARIG 
29-01 Luna Heusschen (gr. 3) 

30-01 Kas de Bruin (gr. 6) 

31-01 Fèron Muller (gr. 8) 

31-01 Britt Schrijvers (gr. 3) 

01-02 Stef Hertogs (gr. 1-2b) 

04-02 Finn van Herk (gr. 1-2a) 

04-02 Piet van Overveld (gr. 4) 

08-02 Sanne Cuypers (gr. 8) 

09-02 Yara Dekkers (gr. 8) 

11-02 Anouk Jonkers (gr. 4) 

12-02 Melisha Satkunham (gr. 8) 

13-02 Joost van der Heide (gr. 5) 

13-02 Viënna Roovers (gr. 1-2b) 

15-02 Cas Vooren (gr. 6) 

15-02 Iris Hornman (gr. 1-2b) 

16-02 Zoë van Kessel (gr. 1-2a) 

20-02 Corylius Theunisse (gr. 1-2b) 

21-02 Geremusha de Voogd (gr. 6) 

27-02 Livia van der Heide (Gr. 1-2a) 

28-02 Jillis Schutte (gr. 3) 

 
PROFICIAT! 

 

INSTROMERS
Iris Hornman (gr. 1-2b) 

Zoë van Kessel (gr. 1-2a) 

 

 

Heel veel plezier op onze school! 



WIST JE DAT 
Groep 1/2a 
Maias heeft een zusje gekregen; Sara. 
Ze hebben de t klank geleerd. 
Ze hebben heel hard gewerkt. 
 
Groep 1/2b 
De griep heerst, er zijn veel kinderen ziek. 
Broertje van Corylius is thuis gekomen van het ziekenhuis. 
Het gaat goed met Arno de Dino. 
Ze hebben veel spullen nodig voor de discohoek. 
 
Groep 3 
Lizzy heeft koekjes gebakken voor de juf. 
Vandaag is Anouk jarig 25-1-2018. 
Veel verjaardagen in januari. 
Dubbelwoorden geleerd. 
Ze zitten in een aquarium en als je het wilt bezoeken kan het tot carnaval. 
 
Groep 3-4   
Eva is dinsdag jarig geweest 23-1-2018 
 
Groep 4 
Shane was jarig dinsdag 23-1-2018 
De gedachte cirkel. 
Aukje was jarig. 
Ze hebben korte en lange ij en ei geleerd. 
Ze vinden het een leuke klas. 
Ze hebben een nieuwe rekenboek en spellingboek. 
Ze hebben pinguïns geknutseld. 
Ze hebben een kubus van 1000 blokjes. 
 
Groep 5 
Ze hebben een sneeuwpop geknutseld. 
 
Groep 5\6 
Ze mogen Nettie, Gogo en Hoezo en dan moeten ze gaan kijken wat ze er precies mee gaan 
doen. 
Ze hebben een “gekkedoelen-pot”. Eén van de opdrachten was een rondje om het schoolplein 
rennen. 
Ze hebben ook een papiertje op de grond gelegd en dan moet je op één been het papiertje 
oppakken met je mond; Aidan en Wessel hebben het ook geprobeerd (het lukte niet) 
 
Groep 6  
Dictee van spelling. 
We werken aan ieder zijn/haar eigen monster. 
We maken een muur met gekke dieren. 
De superheld is juf Dinie en juf Mia. 
 
 



Groep 7 
Applauspindasaus Boris heeft zijn huiswerk voor de eerste keer mee naar school. Ze hebben de 
cito’s goed gemaakt en daarom hebben ze de snoeppot bijgevuld. Ze zijn ook druk bezig met de 
cromebooks.  
 
Groep 8 
Kevin en Mika zijn de rekenles aan het voorbereiden. 
Voorleeswedstrijd op 5 februari met Yanouck. Groep 8 is nu al bezig met de voorbereidingen voor 
gekke harendag. 
 

Gemaakt door: Aidan, Evi , Emy en Wessel 
 

GOED GEDAAN! 
In les 9 van Goed gedaan! staat het onderwerp “allemaal anders” centraal. 
De kinderen leren dat iedereen andere dingen leuk, eng of vervelend kan vinden. Daardoor kunnen 
mensen dezelfde situatie heel anders ervaren. 
De kinderen doen oefeningen waarin ze zich zo goed mogelijk moeten verplaatsen in een ander. 
Wat zal die ander voelen, denken en willen? 
Kunnen ze ook voorspellen wat hij zal gaan doen? 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Omgaan met verschillen: weten dat iedereen anders is (groep 1 t/m 4). Leren dat elk kind 
andere dingen leuk, eng of vervelend kan vinden. 

 Rekening houden met anderen: emoties van anderen (groep 5 t/m 8). Weten hoe je het 
beste kunt reageren op emoties van klasgenoten. 

 Verplaatsen in anderen: goed kijken en luisteren (groep 1 t/m 8). Leren letten op 
gezichtsuitdrukkingen en stembuigingen. 

 Verplaatsen in anderen: inlevingsvermogen (groep 1 t/m 8). Oefenen hoe je kunt ontdekken 
wat een ander zal doen (kijken, luisteren en nadenken). 

 Verplaatsen in anderen: “Het is maar hoe je het bekijkt” (groep 3 t/m 8). Weten dat mensen 
dezelfde situatie heel anders kunnen ervaren. 

 
Kijk ook op de kalender wat u thuis met uw kind kunt doen. Kijk hiervoor op de site bij de groep van 
uw kind. Wij in de klas hebben ook een eigen kalender. 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

CARNAVAL OP AGNETENDAL 
Gekke Harendag 

Op woensdag 7 februari is het weer gekke harendag!! 

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


De bedoeling is dat iedereen iets leuks, geks, origineels met zijn/haar haren doet. In de ochtend 
zullen alle kinderen door de jury bekeken worden en aan het einde van de ochtend worden de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 

We hopen weer op een te gekke harendag!!  

Carnavalsfeest en optocht 

Vrijdag 9 februari is het weer zo ver. Dan barst ook op 
Agnetendal het carnavalsfeest los. We beginnen deze 
dag met een optocht door de wijk. 
De kinderen lopen met de klas in de carnavalsoptocht, 
maar ze mogen ook met een zelf versierde 
kar/skelter/step/… lopen. Groep 8 staat langs de route 
en jureert de versierde ‘wagens’. Groep 8 komt in de 
week van 5 februari inventariseren welke kinderen 
meedoen met een versierde ‘wagen’, zij krijgen een 
nummer die zij aan hun ‘wagen’ kunnen bevestigen. De prijswinnaars worden later op de dag 
bekend gemaakt. 

Wij vinden het leuk om veel publiek te hebben langs de route. De route start en eindigt bij school. 
We lopen door het Leonoradal, het Estherdal, het Genovevadal en het Christinadal. 

Na de optocht vieren we gezellig feest met elkaar en worden er spelletjes gespeeld. Het 
carnavalsfeest duurt tot 12.00, daarna start de carnavalsvakantie. 

Alvast wat praktische dingen: 

* Serpentines mogen meegenomen worden. 

* Géén confetti en spuit-serpentines, ook niet tijdens de optocht. 
 
* De kinderen hoeven deze dag geen pauze-eten of drinken mee te nemen.  

Alaaf!  

De Carnavalscommissie    

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

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

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2018! 

U kunt 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, dus 

vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen 

houden. 

http://www.agnetendal.nl/


SCHOOLVAKANTIE 2018-2019 

Onderstaand het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2018-2019. 

 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie 4 maart t/m 8 maart 2019 

2e Paasdag 22 april 2019 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei & 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

  

 

 



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 vandaag (29-01-2018) 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.   
 

FIJNE VAKANTIE!! 

Team Agnetendal wenst u een hele fijne vakantie toe. 
Tot 19 februari!! 

 

 
 
 

 


