
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 09-09-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders, 
 
Ook dit jaar zullen wij u geregeld op de hoogte brengen over onze methode: “Goed Gedaan!”. 
Hieronder nog eens een overzicht over de werkwijze en filosofie van deze methode. 
Handig voor de nieuwe ouders bij ons op Agnetendal en voor de andere ouders is het nooit 
verkeerd om het geheugen weer eens op te frissen. 
 
Goed gedaan! brengt structuur aan in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, zonder dat 
dit botst met de regels en protocollen zoals die op school al bestaan. Met Goed Gedaan geven we 
op een positieve en een concrete manier aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
kind, zodat er een prettig schoolklimaat ontstaat en uw kind een goede basis heeft voor later. 
 
Deze methode gaat ervan uit dat het preventief werkt. Uw kind leert meer zicht en grip te krijgen op 
de eigen emoties en eigen gedrag en maakt het “hoe en waarom” van sociale vaardigheden 
duidelijk. Het vertelt ons (leerkrachten en kinderen) hoe te handelen om te voorkomen dat er 
problemen, ruzietjes of pesterijen ontstaan. Het is dus geen methode die kant en klaar vertelt wat 
te doen als er iets gebeurt, maar juist wat je moet doen om het te voorkomen. In de les krijgt uw 
kind tips hoe hij/zij lastige situaties kan aanpakken en het leert zich te weren. Uw kind leert ook 
hoe hij/zij datgene wat in de lessen verteld wordt kan toepassen. Goed Gedaan heeft het niet 
alleen over school maar vertaalt de situaties ook naar het alledaagse leven op straat, het 
schoolplein, internet en thuis. 
 
Alle groepen zijn tegelijkertijd met hetzelfde thema bezig. Ook de termen en woorden die hierbij 
gebruikt worden komen zoveel mogelijk overeen. 
Voordeel hiervan is dat begeleiding, feedback en sturing eenduidig zal zijn en dat broertjes en 
zusjes met hetzelfde bezig zijn, wat het gemakkelijker maakt er ook thuis over te praten. 
Bovendien komt op deze manier elk jaar steeds hetzelfde terug (op een eigen niveau) waardoor 
uw kind zich de inzichten en vaardigheden ook eigen maakt. 
 
Via het Praatpaaltje houden wij u iedere keer op de hoogte van het thema van de les waarmee wij 
de komende weken bezig zijn. 

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


Bij de methode Goed Gedaan hoort ook een ouderbrief bij elk thema. Deze ouderbrief is te lezen 
op de website.  
 
Vorige week zijn we begonnen met het eerste thema:  “wennen”. 
Er wordt stilgestaan bij het feit dat veranderingen en nieuwe taken soms spannend zijn omdat je er 
nog niet aan gewend bent. Het helpt wanneer je jezelf dan moed inspreekt en let op de leuke 
kanten van een verandering. 
Ook aan mensen die je nog niet (goed) kent moet je soms even wennen. Je leert elkaar sneller 
kennen wanneer iedereen zich voorstelt en iets over zichzelf vertelt. 
 
Natuurlijk doet niet elke groep precies hetzelfde. Hieronder staat aangegeven aan welke 
vaardigheden en inzichten de groepen werken: 
 Zelfkennis: weten wat spanning geeft. (groep 1 t/m 7) Veranderingen en nieuwe taken zijn 

soms spannend omdat je er nog niet aan gewend bent. 
 Zelfvertrouwen: positief denken. (groep 3 t/m 6) Je went gemakkelijker wanneer je jezelf moed 

inspreekt en let op de leuke kanten. 
 Rekening houden met anderen: omgangsvormen (groep 1 t/m 6) Nieuwe mensen moet je nog 

leren kennen, jezelf voorstellen hoort daarbij. 
 Samen op internet: omgangsvormen op het net. (groep 7) Op internet zijn andere 

omgangsvormen: ken je degene met wie je chat écht? 
 Bewust keuzes maken: eigen verantwoordelijkheid (groep 7 en 8) Groep 7 denkt na over de 

vraag “Doe ik mee met alle nieuwe rages of kies is zelf? Groep 8 staat stil bij het feit dat je 
meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid krijgt als je groter wordt. 

 
Tot zover het overzicht. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 
kind. 

 

WIST JE DATJES
Aan elke klas hebben we de vraag gesteld:  
De vakantie zit er weer op! Wat is het leukste dat je deze week hebt gedaan op school?  

Groep 8:  

Gym - toets rekenen eindelijk klaar (jaja, wij beginnen meteen!) - voor elkaar de 
verjaardagskalender maken - dezelfde juf én een leuke nieuwe juf - buitenspelen  - tussendoor 
spelletjes  

Groep 7: 

Spelletjes - hele week - gymles - nieuwe juf en meester - verjaardag kim 

Groep 6: 

Spelletjes - buiten spelen - gym 

Groep 5/6: 

Rekenles - geschiedenis - terug zien vrienden / vriendinnen - extra boekje werken - 1e schooldag- 
verjaardag Gerbert vieren - gym - buiten spelen - spelletjes - evaluatie bal (bal gooien en vertellen 
wat je het leukste vond die dag) 



Groep 5: 

Squla - sneeuwballendictee - gym - lezen 

Groep 4: 

Rekenen - spelling - rollen op de grond in de gymzaal - met vrienden en vriendinnen spelen - 
verjaardagstaart maken - taal - op chromebook werken - nieuwe vrienden maken - tekenen - alles - 
afspreken - schrijven - lezen ´s morgens - buiten spelen 

Groep 3/4:  

Spelling leren voor het eerst - taal voor eerste keer - koppelrek - nieuwsbegrip - kring spelletjes - 
schommelen - op paal klimmen - vriendjes weer zien - anderen in de klas beter leren kennen 

Groep 3:  

Tekenen - in de hal spelen - leerbij vouwen - leren leren - de schrijfletter i leren - verjaardag Florian 
vieren 

Groep 1/2b:  

Alles!! – huishoek – bouwen – tekenen - verjaardag Levi 

Groep 1/2a: 

Buitenspelen -  werken - alles - kleuren - de juffen - kalender gemaakt 

Deze wistjedatjes zijn gemaakt door Dirk en Mees  
 

AGNETENDAL PICKNICK PARTY 

Kom je ook naar de APP? Agnetendal Picknick Party 
 
Op woensdag 28 augustus a.s., aansluitend aan de 
schooltijd, gaat de hele school picknicken op het plein.  
We nodigen je vader, moeder, opa, oma, oppas uit om met 
een picknickkleed en gevulde mand het plein op te komen. 
Als iedereen een plekje heeft, geeft groep 8 een bijzonder 
startsignaal van dit nieuwe ontmoetingsmoment. 
Misschien kun je wel bij een vriendje of vriendinnetje op het 
kleed. Of schuift de juf of meester even aan met een 
boterhammetje. 
Het wordt een vrolijke, kleurrijke en LEKKERE gezellige 
lunch. 
 Waar:          plein Agnetendal 
We hebben er zin in!                                                                      Wanneer:    28 augustus 
                                                                                                       Tijd:             12.00 – 13.00 uur 
Tot APP’s,                                                                                       Wie:             voor iedereen die bij  
                                                                                                                            Agnetendal hoort 
Team Agnetendal 



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. 
 

 

 

SCHOOLGIDS 

De schoolgids 2019-2020 kunt u vinden op onze website. Klik hiervoor op deze link.  
 

GYMROOSTER GROEP 3 T/M 8 

Gymrooster schooljaar 2019-2020  
 
Donderdag 08.45 -10.15 uur : groep 7 en 8  
Donderdag 10.15 -11.45 uur : groep 5, 5/6 en 6  
Donderdag 13.30 -15.00 uur : groep 3, 3/4 en 4  
 

TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE CHICKS
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Ben jij creatief? 
En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en bijvoorbeeld 
een soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, leren hoe je 
badzout en shampoo maakt, of een zenuwspiraal op batterijen. Het zijn 
allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van 
chemie tot en met zonnecellen, timmeren, zagen, solderen, boren en 
nog veel meer… Al deze skills kun je ontwikkelen in een gevarieerd 
programma onder begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij 
Technika 10 Valkenswaard! 
 

 
Ben jij een nieuwsgierige 7 of 8e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op 
voor het seizoen 2019/2020! Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.   
 

https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-2019-2020-agnetendal-juiste-versie.pdf
http://www.technika10valkenswaard.nl/


WERE DI KIDS ACADEMY 

De Kids Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 3, 4 
en 5 van basisscholen in de gemeente Valkenswaard en 
Leende. Vanaf maandag 19 augustus 2019 is het mogelijk 
om je in te schrijven voor BLOK 1 en/of 2 van het naschoolse 
sport- en cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met 
onder andere JUMP XL, Master Chef Kids, Yoga, Judo en nog 
veel meer! En als kers op de taart sluiten we ieder blok af bij 
het leukste en spannendste indoorspeelparadijs van 
Nederland. Onder begeleiding van de buurtsportcoaches 
mogen de kinderen een uurtje vrij spelen bij Monkey Town in 
Valkenswaard. 
De lessen worden op dinsdag- en woensdagmiddag tussen 
15.00 en 17.30 uur op verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk maandag 9 september 2019 moet je inschrijving voor 
BLOK 1 binnen zijn. Voor BLOK 2 is dit maandag 11 
november 2019. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
www.valkenswaard.nl/sport.  

 

WERE DI JUNIOR ACADEMY 

De Junior Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Valkenswaard 
en Leende. Vanaf maandag 19 augustus 2019 is het 
mogelijk om je in te schrijven voor BLOK 1 en/of 2 van het 
naschoolse sport- en cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met 
onder andere Tafeltennis, Master Chef Kids, Taekwon-
Do, Freerunning en nog veel meer! Je hoeft trouwens 
helemaal geen talent te zijn om deel te nemen, want het is 
gewoon leuk om samen met je leeftijdgenoten te ontdekken 
hoe uitdagend en spectaculair de Junior Academy is. 
De lessen worden op woensdag- 
en donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.45 uur op 
verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk woensdag 11 september 2019 moet je inschrijving 
voor BLOK 1 binnen zijn. Voor BLOK 2 is dit woensdag 13 
november 2019. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per 
cursus? Kijk snel op onze website; www.valkenswaard.nl/sport.  

 

http://www.valkenswaard.nl/sport
http://www.valkenswaard.nl/sport

