
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 23-03-2020) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, verzorgers, 
 
In les 11 van Goed gedaan! staat het onderwerp “kiezen” centraal. 
De kinderen leren dat je bijna altijd verschillende keuzemogelijkheden hebt en dus altijd even moet 
nadenken voordat je iets doet.  
 

                               
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Bewuste keuzes maken: eerst denken en dan doen (groep 1 t/m 8). Leren dat je bijna altijd 
verschillende keuzemogelijkheden hebt en dus altijd even moet nadenken voordat je iets doet. 
Wat zal het gevolg van je keuze zijn? 

 Bewust keuzes maken: eigen verantwoordelijkheid (groep 3 t/m 8). Bewust worden van het feit 
dat eigen keuzes ook eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengen. 

 Zelfbeheersing: jezelf stopzetten (groep 3 t/m 8). Weten dat het vaak goed is jezelf even “stop 
te zetten” om stil te staan bij je keuzemogelijkheden en eventuele gevolgen daarvan. 

 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfrJ35qonjAhUSMuwKHdmsBzUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.serracoaching.com%2F2015%2F01%2Fhoe-maak-je-een-goede-carrierekeuze-5-tips-die-echt-werken%2F&psig=AOvVaw2SDwKOVlSqeW4MYZ2aXaUJ&ust=1561713648838900


Hoewel de verschillende inzichten en vaardigheden in bijna alle groepen aan bod komen, doen de 
kinderen niet elk jaar hetzelfde. Het zijn wel dezelfde doelen die gesteld zijn maar de manier van 
aanbieden is in elk leerjaar weer anders. 
Zo wordt voor de kinderen elk schooljaar hetzelfde onderwerp onder hun aandacht gebracht maar 
iedere keer in een ander jasje gegoten. Herhaling is een goede oefening. Uiteindelijk worden de 
inzichten en vaardigheden het kind eigen.  
 
Team Agnetendal 

 

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

INFORMATIEAVOND MEDIAWIJSHEID GAAT NIET DOOR! 
Komende woensdagavond 11 maart staat een informatieavond gepland met als thema 
mediawijsheid. 
Helaas moeten we u mededelen dat deze informatieavond wordt afgelast i.v.m. de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. We kijken uit naar een alternatieve datum en brengen u, zodra deze 
bekend is, hiervan op de hoogte. 
 
We willen alle ouders die zich al hadden opgegeven hartelijk bedanken voor de getoonde 
belangstelling. We hopen u de volgende keer allemaal weer te mogen begroeten! 
 
Team Agnetendal 
  

ADVIES RIVM M.B.T. CORONAVIRUS 

Momenteel zijn er verschillende besmettingen met het coronavirus, ook wel COVID-19, in Brabant 
geconstateerd. Omdat bij patiënten in onze provincie vaak niet bekend is hoe of via wie zij het virus 
hebben opgelopen, adviseert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) inwoners 
van Noord-Brabant om bij milde gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts thuis te 
blijven. Dit om sociale contacten te beperken en ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder 
verspreidt. Als school en als stichting volgen wij het advies van het RIVM op. Daarom vragen wij u 
extra alert te zijn op dergelijke gezondheidsklachten bij uw kind(eren) en uw kind thuis te houden 
als er sprake is van deze klachten. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale 
GGD. 
 

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! De 
voorstelling gaat op donderdag 2 april plaatsvinden in de theaterzaal van de Belleman. Om 10.45 



uur mogen de groepen 1 t/m 4 gaan genieten van de Magic trafficshow en ’s middags om 13.20 
uur is er een voorstelling voor groep 5 t/m 8. De kinderen die donderdag 2 april overblijven lopen 
om 13.00 uur met de leerkrachten naar de Belleman. De kinderen die thuis een boterham eten, 
worden om 13.15 uur bij de Belleman verwacht of mogen om 13.00 uur vanaf school 
meelopen met de overblijvers. Daarvoor alvast bedankt voor uw medewerking.  

Vrijdag 3 april komt er een vrachtwagen op het schoolplein te staan en krijgen alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 een les rondom de veiligheid en grote voertuigen. In alle groepen worden er 
verder in deze week nog andere activiteiten behandeld. Mochten we daarbij uw hulp nodig hebben, 
hoort u dat van de leerkracht van uw kind. 

 
Verkeersexamen  

Het verkeersexamen voor groep 7 vindt dit jaar op de volgende data plaats:  

Praktijk examen : 14 april 2020   

Theorie examen : 2 april 2020   

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK: LETTERJUNGLE 
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke maand een 
nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord centraal. Hiermee kunnen 
kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en woordjes maken. Bij de serie Letterjungle 
van Schooltv is er een nieuwe digitaal spel ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij 
kinderen kunnen kiezen voor het letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek 
naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10 
voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan te klikken. Het spel kan gespeeld worden via 
de link. Ken je de filmpjes van Letterjungle nog niet? Je vindt ze 
op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/ 

 
 

  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschooltv.nl%2Fprogramma%2Fletterjungle%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UQd12JWP8I3grzxCE_RZ-LZ2cGzRtwGAjqJcdr1jhcXD8tE_vkS9kSSg&h=AT1K12MVt3OFQq53mnwNa3iaPgrMPcodAOVKiJPVwxe1ysA6AcU4sZD0JsS0ZW7p2FgbxxMEIqLweHwsb742lyb5ZIVnlwxqTKPZ6STxsS0fGehFNTpn38z4vgiI9rtQARMroSPpyJXx4TQjxs6y_GJHYON0lgIBfcNKzFTY05fzBEO2d7bf6c7fpV0qPysjyvVKTfyo5nIoPNQx7CU2K1o2EZIo7oYLYJHaswmKnKKW9qoAGUCGM6o28jL0i29RLOLAVYRSfC82jZiQPfHsf3bqpmFe955yeTeuI0J7THHcmjMcHfd6esF5VfaWYb7ZnuPNg1GxivLFw3FoqRSI7zG3QAZvQ-Cv7N1xHPWq5CZOJ7LUaRdRvvCnox5XpAqaTSqxrpIF5uKVcoYxywIviYOQ0VeX1DJ1CIdDFvfQaE1G2eEct69UE3_DjcuEjDlA4DSFboeyyET2pbE6W2kJMoQh6aEWo15FgoK5dFfAyRo1eIHNS2AYlby5sT_kqHy_FXIw7-nZMy2b_jRZdyZk1Y9Tdp3fwYTlxWut-IgGnPZF9leGYEeGHpsVVk_ucbfSLpbI11_SBWMa8k203z6284UYQ1XasQYpZsfoFUAHQfpMsr-834xbAJhMXVSs43jKCOHi


 
Jeugdactiviteiten in de bieb van Valkenswaard 
 
In maart kun je in de bieb kennismaken met Robot Dash, die kinderen (5+) de basis 
van programmeren leert. Kijk voor meer informatie bij de agenda onder het kopje 
‘actueel’ op www.bibliotheekdekempen.nl.  

 
 
 
 
 
 

OPROEP BRIGADIEREN 
Hallo beste ouders, verzorgers, oppas, opa’s en oma’s,  
 
Graag zou ik een oproep willen doen voor nieuwe brigadiers. 
Na de meivakantie beginnen we weer met een nieuw rooster 
om te brigadieren en zijn we nu op zoek naar nieuwe ouders die 
ons team aan de Norbertusdreef willen komen versterken.  
 
Brigadieren is 1 x in de week 15 minuten en loopt volgens 
rooster, je staat dus altijd dezelfde dag/tijd te brigadieren. Het 
rooster begint na de meivakantie 2020 (6 mei) en loopt tot de 
meivakantie 2021 (30 april). Wanneer je je kind zelf nog naar 
school wilt brengen dan is dat geen probleem. Meld dit dan 
even aan de leerkracht van je kind zodat hij/zij ervan af weten 
dat je kind later op school zal zijn.  
Donderdagmiddag 9 april a.s. staat de cursus brigadieren 
gepland voor de kinderen van groep 7 die hieraan mee willen 
doen. Het is mogelijk om daarbij aan te sluiten. Mocht dit niet 
lukken dan wordt er een andere datum voor de ouders 
afgesproken op het politiebureau.  
 
Dus, geef je op en zorg dat ook jouw kind veilig op school komt!!! Bij interesse of vragen kan je 
mailen naar nicolevannunen@gmail.com of mij aanspreken op school. Ik ben de mama van Jasper 
van Nunen (groep 8). 
 
Ik hoop van jullie te horen! 
 
Groetjes, Nicole van Nunen,  
Coördinator brigadieren Norbertusdreef 
 

PALMZONDAG: JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zondag 5 april 2020 is het Palmzondag.  
Om 9.30 uur zingen, bidden en praten we over hoe vrolijk iedereen was toen Jezus de 
stad Jeruzalem bezocht.  
Er waren duizenden mensen, die Hem toejuichten en Hem met palmtakken toezwaaiden. 
Die palmtakken zijn bij ons wel wat klein uitgevallen, want wij gebruiken takjes van de 
buxus, een struikje dat in heel veel tuinen te vinden is. 
 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


Als je wilt kun jij ook meedoen met die Palmviering. Wat moet je dan doen? 
  

 Maak thuis een Palmpaasstok 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Bedenk aan wie je de Palmpaasstok wilt weggeven. Natuurlijk aan iemand die je geweldig 
graag mag of die een steuntje in de rug nodig heeft.  

 Kom zondag 5 april om ongeveer 9.20 uur met je Palmpaasstok naar de 
Martinuskerk en zoek met je ouders en eventuele broers, zusjes, neefjes, nichtjes  
of vriendjes een mooi plaatsje in de kerk. 

 Net voor de viering begint, wordt aan alle kinderen met een Palmpaasstok gevraagd of ze 
mee naar de kerkzaal willen komen. Daarna gaan we in een optocht door het gangpad naar 
voren en zetten we de palmpaasstokken in standaards op de altaar-trappen, zodat iedereen 
ze goed kan zien. 

 Aan het einde van de viering mag je je Palmpaasstok weer meenemen om hem weg te 
geven aan degene die jij had bedacht. 

 
Wij denken dat het een heel mooie en fijne viering wordt. 
 
Jij komt toch ook? 
 
Tot ziens in onze Martinuskerk op Palmzondag  
 
Groeten, Gezinsviering H. Martinuskerk 
 
 

 


