
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 28-01-2019) 

 

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. 

 

 



WIST JE DATJES
De wist je datjes van deze week gaan over: goede voornemens 
 

Groep 1/2 A  
Fijn en leuk met elkaar spelen net als Sam en Sterk. 
En elkaar geen pijn doen. 
 

Groep 1/2 B 

Dat ze rekening met elkaar houden en begrijpen wat een ander voelt en bedoelt, net zoals de 
monstertjes Empa en Thie. 
 

Groep 1C  
Een gezellig, leuk jaar. 
 

Groep 3 

Dat ze allemaal leeskampioen worden. 
 

Groep 3/4 

Minder op de computer en ipad. 
Meer complimenten geven.  
Meer buitenspelen. 
 

Groep 4 

Gezellig zijn met z’n allen. 
De klassenregels lezen.  
Goed naar onze monstertjes luisteren: Sam en Sterk, Nettie, Moni, Asse en Gogo 

Niet meer pesten. 
Meer met dieren knuffelen.  
Goed werken zonder te kletsen. 
 

Groep 5 

Extra hard werken en iedereen een fijn gevoel geven. 
 
Groep 5/6  
Dat ze allemaal tafeltoppers worden met een zelf gesteld doel. 
 

Groep 6 

Hard werken voor goede cijfers. 
 

Groep 7  
Gezelligheid houden. 
Slagen voor het verkeersexamen. 
 

Groep 8  
Wij willen dit laatste schooljaar hard werken.  
Rust in de groep en daardoor veel ruimte voor gezellige dingen. 

 

Door Ties, Bram, Fleur en Willow 



SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

In de week van 11 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. 
Op donderdag 14 februari is de gezamenlijke avond. Deze avond is vooral bedoeld wanneer u 
meerdere kinderen bij ons op school hebt. 
 
U kunt zich hier zelf voor inschrijven. 
 
Alle inschrijflijsten hangen 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 28 januari t/m vrijdag 1 
februari  

Oudergesprekken In de week van 11 februari. Donderdag 
14 februari is de gezamenlijke dag.  

 

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS  
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2019! 

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. 
 

SCHOOLONTWIKKELING 

Op onze studieochtend (06-12-2018) hebben we samen gesproken over wat we “onze“ kinderen 
willen meegeven. Wat heeft een leerling van onze school in zijn of haar “rugzak” wanneer ze van 
school gaan. We willen alle leerlingen natuurlijk een goede basis en kennis meegeven. Naast de 
cognitieve ontwikkeling is het sociale aspect belangrijk. We willen dat kinderen gelukkig zijn, zich 
veilig voelen, zich kunnen uiten en een eigen mening kunnen geven. Daarvoor zijn de 21st century 
skills nodig en daaraan gelinkt onze monstertjes van Leren Leren. 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een goede uitleg van deze vaardigheden is te zien in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A 
Daarnaast hebben we gesproken over gepersonaliseerd leren, waarbij we de leerlijnen van 
begrijpend lezen onder de loep hebben genomen.   
 

KOERSPLAN 2019-2022 

Het nieuwe Koersplan 2019-2022 staat op onze website. Bekijk hier het Koersplan. 
 

 
 

OPBRENGST KERSTMARKT 

Beste ouders/verzorgers/kinderen,  

Op donderdag 20 december hebben we een mooie kerstviering gehad, dit jaar in de vorm van een 
kerstmarkt. De kinderen hadden prachtige werkjes gemaakt om te verkopen. Door het slechte weer 
waren we genoodzaakt om de kerstmarkt binnen op te bouwen. In de aula konden we allemaal 
genieten van een hapje en een drankje. In de speelzaal leek het op een ware kerstmarkt met alle 
uitgestalde zelfgemaakte spulletjes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A
https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/koersplan-skozok-2019-2022.pdf


Al het geld dat is opgehaald op de kerstmarkt gaat naar het Roemenië 
project waar juf Eline aan deelneemt. Dit is een project vanuit stichting 
'Wees een lach' waarbij een vakantie wordt georganiseerd voor kinderen 
uit een weeshuis in Roemenië.  

Er is een flink bedrag opgehaald. Namelijk €1322,-! Hierop hadden we 
niet durven hopen. Onwijs bedankt voor jullie massale komst! Met dit 
bedrag hebben we al een toffe basis binnen voor het project van 
komende zomer. Juf Eline is enorm trots dat ze dit bedrag mee mag 
nemen naar Roemenië namens Agnetendal.  

Lieve groet, namens de kerstcommissie,  

juf Eline  

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. 

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 
 
 

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


UITNODIGING THEMA-AVOND 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


