
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 01-04-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
In les 12 van Goed gedaan! staat het onderwerp “jezelf de baas” centraal. 
Er wordt stil gestaan bij het nut en de noodzaak van regels en omgangsvormen. De kinderen leren 
dat zij –hoe groter zij worden- steeds beter in staat zijn zichzelf verstandig aan te sturen. Zij 
kennen en begrijpen de regels immers steeds beter en kunnen ook tegen zichzelf “pas op!” of 
“even nadenken!” zeggen. 
Zo worden zij stap voor stap zichzelf de baas. 
 
In de groepen wordt  gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Zelfkennis: eigen gedrag herkennen (groep 3 t/m 8).  

Stilstaan bij je eigen houding ten aanzien van regels en je eigen (on)verstandige beslissingen. 
 Zelfbeheersing: jezelf stopzetten (groep 1 en 2).  

Oefenen om jezelf stop te zetten (stilstaan en mond dicht) als de leerkracht “stop!” of “pas op!” 
zegt. 

 Zelfbeheersing: jezelf toespreken (groep 1 t/m 8).  
Leren dat je zelf ook al veel weet en dat je jezelf dus ook verstandige adviezen kunt geven. 

 Rekening houden met anderen: weten dat regels nodig zijn (groep 1, 2, 3, 4, 5 en 7).  
Bewust worden van het nut en de noodzaak van regels en afspraken. 

 Rekening houden met anderen: omgangsvormen (groep 4, 5 en 7).  
Bewust worden van het nut en de noodzaak van goede omgangsvormen. 

 
Namens het team, 
 
Beppie Olde Engberink. 

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes 

 
 
 

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


OPROEP BRIGADIERS 

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 met een nieuw rooster om te 
brigadieren en gaan we weer op zoek naar nieuwe ouders die ons 
team aan de Norbertusdreef willen versterken. 
 
Je doet één keer op het politiebureau een cursus van ongeveer 1 
uur en dan ben je voor altijd brigadier. 
Brigadieren is 1 keer in de week 15 minuten en loopt volgens 
rooster, je staat dus altijd dezelfde dag/tijd te brigadieren. Het 
rooster begint na de meivakantie 2019 en loopt tot de meivakantie 2020. 
 
Wil je je kind zelf na het brigadieren nog naar school brengen? Geef dit door aan de leerkracht van 
je kind dat je dan brigadiert, de leerkracht is er dan van op de hoogte en is het geen probleem dat 
hij/zij later op school is. 
 
In april gaan de nieuwe cursussen beginnen voor de nieuwe brigadiers, 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 7). 
 
Ik hoop van jullie te horen. 
 
Groetjes, 
Nicole van Nunen 
Coördinator brigadieren Norbertusdreef 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

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

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. 
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