
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 25-02-2019) 

 

GOED GEDAAN! 
In les 10 van Goed gedaan! staat het onderwerp “wat denk ik” centraal. 
De kinderen leren dat je jezelf fijner en sterker voelt wanneer je jezelf moed inspreekt en positief 
denkt. Ze oefenen hoe je jezelf bemoedigend toespreekt (“kalm maar”, “het  lukt wel”) en wat 
positief denken inhoudt (letten op leuke kanten/ervan uitgaan dat het wel goed komt). 
Ook leren ze om –als er iets misgaat-  een slim plan te bedenken om “er het beste van te maken”. 
 
In de groepen wordt  gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Zelfkennis: samenhang denken en voelen (groep 1 t/m 8). Leren dat je jezelf fijner  en sterker 

voelt wanneer je jezelf moed inspreekt en positief denkt. 
 Zelfvertrouwen: positief denken (groep 1 t/m 8). Weten dat het goed is om te letten op de leuke 

kanten en ervan uit te gaan dat het wel goed komt. 
 Zelfvertrouwen: oplossingen zoeken (groep 3 t/m 8). Leren om “een slim plan” te bedenken om 

een situatie te verbeteren / er het beste van te maken. 
 Zelfbeheersing: jezelf toespreken (groep 1 t/m 8). Weten dat je jezelf sterker kunt maken door 

“kalm  maar” / “het lukt wel” tegen jezelf te zeggen. 
 Zelfbeheersing: verbeeldingskracht (groep 1 en 2). Leren leuke gedachten op te roepen om 

enge of verdrietige gedachten te doen verdwijnen. 
 
Voor ouders die de ouderbrief op de site zoeken: 
Deze kunt u vinden onder het kopje OUDERS bovenaan. 
Als u hierop klikt ziet u aan de linkerkant “Goed Gedaan”. 
Daaronder ziet u alle lesbrieven geplaatst. In de klas behandelen wij wat hierop vermeld staat. 
 
Namens het team, Beppie Olde Engberink. 

 

WIST JE DATJES
Vrijdag 8 februari jl. hebben de kinderen van basisschool Agnetendal flink zitten 
brainstormen. Het onderwerp van deze week was klimaat.   
Er zijn veel ideeën bedacht over de opwarming, plastic zee etc. 
 
Groep 1/2a: 
Wij zorgen dat de aarde niet te warm wordt, dat kunnen we doen door: 

- Minder stoom te gebruiken. 

- IJsblokjes in de zee te doen. 

En nog andere dingen zoals: 



- Gebruik minder de airco. 

- Minder rook, dus minder de schoorsteen aan, fabrieken, auto´s en vliegtuigen. 

 
Groep 1/2b: 

- Wij moeten de planten water geven zodat ze niet doodgaan en daardoor niet uitsterven. 

- Wij moeten zuiniger zijn met het water, zeep, wc papier en doekjes. 

- In plaats van de verwarming te gebruiken, de deuren en ramen goed dicht houden. 

- De natuur niet vies maken door rommel op de grond te gooien. 

- Niet roken! 

- Geen bomen of planten kapot maken of uit de grond trekken. 

 
Groep 1c: 

- Wij willen ons afval niet op de grond gooien maar in de prullenbak gooien. 

- Wij willen lief voor de dieren zijn zodat ze niet uitsterven. 

- We moeten zuinig zijn op de bomen, dus niet de takken uit de bomen trekken. 

- En we moeten meer fietsen en lopend naar school gaan. 

Wij hopen dat u meer de auto laat staan en te voet of op de fiets naar school komt. 
 
Groep 3:  
Groep 3 heeft ook goede ideeën bedacht om het klimaat te veranderen: 

- Geen rotzooi op de grond gooien, maar een kleine moeite doen en in de prullenbak gooien. 

- Zuinig omgaan met het water, dus niet te lang laten stromen voor niets. 

- Goed met de planten omgaan, geen takken er zomaar afhalen. 

- Geen scheten laten in de zee, want dan warmt de zee op en smelt alles. 

  
Groep 3-4: 
Deze groep heeft bij de Nieuwsbegrip het onderwerp plasticsoep behandeld. Vandaar het idee:  

- Geen wegwerpplastic meer, is slecht voor de plasticsoep. 

 
Groep 4: 
Groep 4 heeft dit bedacht: 

- Minder vliegen, daardoor komen er minder uitlaatgassen vrij. 

- Een elektrisch auto kopen. 

 
Groep 5: 
Groep 5 heeft dit bedacht: 

- Geen plastic meer op de grond. 

- Meer met de fiets gaan dan met de auto.  

- Minder vlees eten.  

- Minder elektriciteit gebruiken.  

- Meer dingen hergebruiken. 

 
Groep 5-6: 
Dit zijn de tips van groep 5-6: 

- Afval scheiden door in verschillende zaken te doen. 



- Doe niet mee aan de spaaracties want dat zakje wat er om heen zit belandt vaak in de 

natuur.  

 
Groep 6: 
Groep 6 heeft het volgende bedacht:  

- Wc niet doorspoelen als het niet nodig is. 

- Meer met de fiets naar school gaan dan met de auto. 

- Papier op de achterkant ook gebruiken. 

- Digibord eerder uitzetten. 

 
Groep 7: 
Groep 7 heeft ook een hoop bedacht: 

- Plastic recyclen. 

- Vaker te voet naar school. 

- Afval scheiden. 

- Minder vlees eten. 

- Minder vliegen. 

- Korter douchen. 

- Brieven naar de regering sturen dat ze maatregelen moeten nemen. 

 

Groep 8: 
Groep 8 heeft het volgende bedacht:  

- Plastic/afval in de prullenbak gooien en niet op de grond. Waarvan vervolgens de plastic 

soep nóg groter wordt. 

- Vaker te voet of op de fiets naar school. Alle mensen die dicht bij school wonen raden we 

aan met de voet of de fiets te gaan en niet met de auto, waardoor CO2 in de lucht komt. 

- Materialen hergebruiken, dus recyclen.  

 
Wij hebben het ook met de klus-opa´s erover gehad. 
Zij vroegen zich af waarom wij zo weinig afval scheiden.  

 
Gemaakt door:  
Teun Roest, Sabien Rieter en Aukje den Boer groep 8. 
 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

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

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


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. 

 

OUDERCOMMISSIE 

Het doel van de oudercommissie is het coördineren van 
activiteiten/festiviteiten waarbij ouders betrokken zijn.  
Bent u benieuwd om welke activiteiten/festiviteiten het gaan?  
Klik hiervoor op deze link. 
 

SCHOOLPLEIN 

Misschien is het u niet bekend, maar wanneer u uw kind(eren) naar school brengt en/of ophaalt 
bent u van harte welkom op ons schoolplein. U hoeft hiervoor niet achter het hek te wachten!  
 
Hiervoor geldt wel een uitzondering wanneer u een hond bij heeft. Honden zijn niet toegestaan op 
ons schoolplein. Er zijn nl. kinderen die erg bang voor honden zijn. Daarom het vriendelijk verzoek 
wanneer u met de hond komt, buiten het schoolhek te wachten en graag ook niet bij de in/uitgang 
van het schoolhek. Dank u wel voor uw medewerking! 
 

VERKEERSWEEK 18 T/M 22 MAART 

Binnenkort vindt op onze school wederom de verkeersweek plaats.  
Buiten de normale verkeerslessen wordt er deze week extra aandacht aan 
het verkeer geschonken.  
 
De onderbouw besteedt aandacht aan bijvoorbeeld het oversteken in de 
vorm van een circuit in de speelzaal en een verkeerswandeling, de 
middenbouw oefent de fietsvaardigheid door middel van een testcircuit op 
de speelplaats en de bovenbouw besteedt aandacht aan bijvoorbeeld het 
oefenen van rechts en links afslaan met de fiets, voorrangsborden en 
fietsen in groepen. 
 
Mogelijk worden er door de leerkrachten ouders benaderd om ons hierbij te ondersteunen. Wij 
hopen weer op uw hulp te mogen rekenen. 
 
Hoewel wij deze week specifiek aandacht besteden aan verkeer, is verkeersveiligheid natuurlijk 
een thema dat elke dag belangrijk is. Wij vragen uw aandacht voor de verkeersveiligheid rondom 
de school met name het brengen en halen van uw kind. Bespreek thuis eens met uw kind hoe u dit 
samen op een zo veilig mogelijke manier kunt doen.  
 
Ook zijn we nog altijd op zoek naar verkeersbrigadiers. Mocht u in de gelegenheid zijn om te 
kunnen/ willen brigadieren, meldt u zich dan aan bij de verkeerswerkgroep of bij Nicole van Nunen 
(coördinator brigadieren rondom bs Agnetendal). 
 
Wij gaan ons met de hele school inzetten voor een fijne en leerzame verkeersweek! 

http://www.agnetendal.nl/
https://www.agnetendal.nl/voor-ouders/oudercommissie


MIDDAGJE VRIJ?! 
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn organiseert elke vrijdagmiddag toffe activiteiten voor 
jongeren uit groep 7 & 8. Deze activiteiten zijn elke maand gekoppeld aan een leuk, leerzaam 
thema.  
Via deze weg willen wij u als ouder(s) informeren over de activiteiten bij jongerencentrum 
Place2Be.  
  
De activiteiten vinden elke vrijdagmiddag plaats van 15.30 - 17.00 uur onder begeleiding van het 
jongerenwerk. Adres is: Van Bruhezedal 1, Dommelen. Er zijn geen kosten aan verbonden! 
  
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten voor de activiteiten.  
Facebook: https://www.facebook.com/cordaadplace2be 
Instagram: https://www.instagram.com/jongerenwerk.valkenswaard 
  
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Britt Hilliger.  
Tel: 06-51642336  
E-mail: britthilliger@cordaadwelzijn.nl 
  
Dus, heeft uw kind een middagje vrij? Stuur hem/haar dan naar Place2Be! 
En geniet dan zelf ook van een middagje rust ;-) 
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