
 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GYMROOSTER SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Dinsdagmiddag  
13.30 – 15.00 uur  
  

Groep 3a, groep 3b en groep 6  

Donderdagochtend  
08.45 – 10.15 uur  
  

Groep 7 en 8  

Donderdagochtend  
10.15 – 11.45 uur  
  

Groep 4 en groep 5  

 

 

 

SCHOOLGIDS 2020-2021 

Klik hier voor de schoolgids 2020-2021 op onze website. 
 
 

VAKANTIEROOSTER MET VRIJE DAGEN 

Klik hier voor het vakantierooster met vrije dagen op onze website.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-agnetendal-2020-2021a.pdf
https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2020-2021.pdf


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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE EN CREATIEVE CHICKS! 
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? En 
lijkt het jou ook leuk om deel te nemen aan 
de leukste techniekclub van 
Valkenswaard? 
Dan is Technika 10 echt iets voor jou! 
 
Zelf een duizenddingendoos met geheime 
bodem maken, leren hoe je badzout en 
shampoo maakt, of wil je een hologramkijker 
of een hippe spiegel voor op je kamer 
maken. Het zijn allemaal voorbeelden van 
dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van 
timmeren, zagen, solderen, boren, en nog 
veel meer… Al deze dingen kun je leren in 
een super leuke hobby cursus onder 
begeleiding van enthousiaste begeleidsters 
bij Technika 10 Valkenswaard! 
 
Uiteraard zijn we coronaveilig!! En volgen de regels van de WereDi op. 
 
Dus: Ben jij een 10,11,12 of 13 jaar, en graag creatief bezig? En heb je tijd op de 
woensdagen van 16.30 tot 18.00 of 18.30 tot 20.00 uur? Geef je dan snel op voor het 
seizoen 2020/2021 ! We starten vanaf begin oktober. Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.   

 

ZOMERHANDBAL 

Wanneer:          12 september 
Tijd:                   14.30-16.00 uur 
Waar:                 Sporthal De Wedert te Valkenswaard  
Doelgroep:         6-15 jarige 
Aanmelden:       twan@aditio-gifts.nl 
 
 

http://www.technika10valkenswaard.nl/
mailto:twan@aditio-gifts.nl


Inhoud clinic: 
Tijdens deze clinic komen verschillende spelvormen aan bod; Beach Handball, Goalcha, 
Stoepranden en je kan punten scoren bij het gatendoek en de snelheidsmeter. Gooi de bal door en 
laat al je vrienden, neefjes/nichtjes en iedereen uit de buurt zien dat HANDBAL de gaafste sport is! 
Iedereen mag meedoen, handballers en niet-handballers. Samen maken we er een toffe dag van!”  
  

 

 
 

 

 


