
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 09-03-2020) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, verzorgers, 
 
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. 
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. 

 
Team Agnetendal 

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 
 

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


CARNAVAL OP AGNETENDAL 

 
 

    
 
 
Gekke Harendag  
Op woensdag 19 februari is het weer gekke harendag!!  
De bedoeling is dat iedereen iets leuks, geks, origineels met zijn/haar haren doet. In de ochtend 
zullen alle kinderen over de catwalk lopen, aangemoedigd door de kinderen van groep 8. We 
hopen weer op een te gekke harendag!! 
 
Carnavalsfeest en optocht 
Vrijdag 21 februari is het weer zo ver. Dan barst ook op Agnetendal het carnavalsfeest los. We 
beginnen deze dag met een optocht door de wijk.  
De kinderen lopen met de klas in de carnavalsoptocht, maar ze mogen ook met een zelf versierde 
kar/skelter/step/… lopen. Groep 8 staat langs de route en jureert de versierde ‘wagens’. Groep 8 
komt in de week van 17 februari inventariseren welke kinderen meedoen met een versierde 
‘wagen’, zij krijgen een nummer die zij aan hun ‘wagen’ kunnen bevestigen. De prijswinnaars 
worden later op de dag bekend gemaakt. 
 
Wij vinden het leuk om veel publiek te hebben langs de route. De route start en eindigt bij school. 
We lopen door het Leonoradal, Estherdal, Genovevadal en het Christinadal.  
 
Na de optocht vieren we gezellig feest met elkaar en worden er spelletjes gespeeld. Het 
carnavalsfeest duurt tot 12.00 uur, daarna start de carnavalsvakantie. 
 
Alvast wat praktische dingen: 
Serpentines mogen meegenomen worden. 
Géén confetti en spuit-serpentines, ook niet tijdens de optocht.  
 
Alaaf! 
Carnavalscommissie 
 

VERKEERSWEEK 
Verkeersweek  
Van 30 maart t/m 3 april is het weer verkeersweek. In deze week zullen in alle groepen extra 
aandacht worden besteed aan verkeer.   
Een van de onderwerpen die besproken gaan worden is: Hoe kom jij naar school? We gaan hierbij 
kijken hoe alle kinderen naar school komen en of dit ook per dag verschilt. Ook wordt de vraag 
gesteld waarom kom je op deze manier naar school?  
We zullen in deze week ook met de gehele school een verkeersvoorstelling bijwonen! Daar hebben 
we nu al heel veel zin in.  
In alle groepen worden er verder nog andere activiteiten behandeld.  
  
 



Verkeersexamen  
Het verkeersexamen voor groep 7 vindt dit jaar op de volgende data plaats:  
Praktijk examen : 14 april 2020   
Theorie examen : 2 april 2020    
 

SCHOOLVAKANTIES 2020-2021 

Onderstaand de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 2020-2021:  
 
Herfstvakantie:   
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020  
  
Kerstvakantie:  
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021  
  
Carnavalsvakantie (voorjaarsvakantie):  
Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021  
  
Tweede paasdag:   
Maandag 5 april 2021  
  
Koningsdag:   
Dinsdag 27 april 2021  
  
Meivakantie 2021 (inclusief Bevrijdingsdag en Hemelvaart)   
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021  
  
Tweede pinksterdag:  
Maandag 24 mei 2021  
  
Zomervakantie:  
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021  
 

FIJNE VAKANTIE! 

 

Team Agnetendal wenst u een hele fijne vakantie toe. 
Tot 2 maart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


