
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 10-02-2020) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
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.  
 
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. 

 
Team Agnetendal 

 

WIST JE DATJES
Deze keer zijn er geen wist je datjes. 
 
 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26ZvHp4njAhUPMuwKHRzqAUsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj26ZvHp4njAhUPMuwKHRzqAUsQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%3DXWmS4dUlLvk%26psig%3DAOvVaw0wO0MJxGkXefewoV7tmeIb%26ust%3D1561711483813035&psig=AOvVaw0wO0MJxGkXefewoV7tmeIb&ust=1561711483813035


INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2020! 

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. 
 

INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

In de week van 17 februari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 plaats. 

Op donderdag 20 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 3 februari in het halletje bij groep 8. 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 3 t/m 7 februari 2020. 

Oudergesprekken; in de week van 17 februari. Donderdag 20 februari is de gezamenlijke dag. 
 

 

STAKING! 

Zoals u al heeft kunnen lezen zal er donderdag 30 januari en 
vrijdag 31 januari in het primair onderwijs worden gestaakt. Dit 
betekent dat onze school haar deuren op deze dagen zal 
sluiten. Wij verwachten dat u op deze dagen zelf zorgt voor de 
opvang van uw kind(eren).  

We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat 
ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouder in een lastig 
parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Wij hopen dan ook 
op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.  
 

 

http://www.agnetendal.nl/

