
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 15-04-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
In les 13 van Goed gedaan!  staat het onderwerp “eerlijk waar?” centraal. 
Er wordt stilgestaan bij alle nuances van (on)eerlijk zijn: opscheppen, jokken, overdrijven, 
smoesjes. De kinderen leren waarom anderen je niet meer geloven en vertrouwen als je vaak niet 
helemaal eerlijk bent. 
Ook wordt er aandacht besteed aan oneerlijkheid en onwaarheden op internet en in de reclame. 
  
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Relativeren: niet alles wat men zegt is waar (groep 3 t/m 8). Stilstaan bij alle nuances van 
(on)eerlijk zijn: opscheppen, jokken, overdrijven, smoesjes. 

 Rekening houden met anderen: goed omgaan met vertrouwen (groep 1 t/m 8) Weten dat 
anderen je niet meer geloven en vertrouwen als je vaak niet helemaal eerlijk bent. 

 Samen spelen en werken: ruzie oplossen (groep 1 en 2) Leren hoe je het goed kunt maken 
als je even boos bent op elkaar ( “sorry” zeggen en hand geven). 

 Samen op internet: omgaan met pesten op het net (groep 7) Weten dat op internet veel 
gelogen en gepest wordt, maar dat je dat kunt negeren (blokken, wissen). 

 Omgaan met media-informatie: relativeren (niet alles is echt/waar) (groep 6 en 8) Bewust 
worden van de doelen, vormen en effecten van reclame. 

 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink  

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 
 
 
 
 
 
 

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


KIES  
 

 

 

 

Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen in het voor- en 

najaar van 2018 ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in samenwerking met de gemeente 

Valkenswaard, Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, leerkrachten en andere professionals dit 

najaar opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- en praatgroep voor Kinderen 

In Echtscheiding Situaties.  

 

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld 

een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel 

zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de 

langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee in 

de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en 

geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!  

 Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben) 

 

KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar. 

Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 

professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende 

werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met 

elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun 

ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, 

behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen begeleid in hun 

verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter 

te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel (h)erkenning bij 

elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze 

situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen.  

Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen 

geven en beter in hun vel komen te zitten.  

KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook voor hen 

is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en ten zeerste aan te raden. 

 

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders een informatiebijeenkomst en aan het einde bij 

voldoende interesse een evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de 

basisscholen van Valkenswaard. 

 

Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden! 

 



Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk (of uiterlijk 12 april 

2019)  via onderstaand aanmeldformulier (ook verkrijgbaar op de school van uw kind) of via 

info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts). 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier KIES Valkenswaard voorjaar 2019 
Indien uw kind wil en mag deelnemen aan de KIES groep, kunt u één aanmeldingsformulier, 
ondertekend door beide ouders, meegeven naar school. Mocht dit niet mogelijk zijn, mogen er ook 
twee afzonderlijke aanmeldingsformulieren voorzien van handtekening ingeleverd worden.  
Dit formulier graag zo snel mogelijk (uiterlijk 12 april 2019) inleveren op school of inscannen en 
terugsturen (t.a.v. Yvonne Aerts) naar info@kies2coach.nl. 
 

Naam kind   ....................................................................................................................... 

Straat  ................................................................................................................................ 

Postcode/Plaats   ............................................................................................................... 

Telefoonnummer  ............................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................. 

Groep   ............................................................................................................................... 

School  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Naam moeder .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Naam vader .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Wanneer beide ouders gezag hebben dan ook graag van beide ouders de gegevens invullen 

 

In welk jaar bent u gescheiden? ........................................................................................ 

 

Bij wie van de ouders woont uw kind?  

Co-ouderschap ................................................................................................................... 

Vader .................................................................................................................................. 

Moeder ............................................................................................................................... 

mailto:info@kies2coach.nl


 

Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES – begeleiders? 

 

............................................................................................................................................. 

 

Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

Ruimte voor bijzonderheden 

 

............................................................................................................................................. 

 

Aanmelding voor de KIES-groep in de gemeente…………………………………………….. 

 

 

 

.................................................             ....................................................... 

Handtekening vader      Handtekening moeder 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Aerts 

 

www.kies2coach.nl 

info@kies2coach.nl 

06 49308655 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.kies2coach.nl/
mailto:info@kies2coach.nl


OUDERCOMMISSIE 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en actieve ouders die zin hebben om plaats te nemen in de 
oudercommissie van basisschool Agnetendal. De oudercommissie verzorgt samen met de 
leerkrachten verschillende activiteiten die op school plaatsvinden zoals Sinterklaas, het  IVN, kerst, 
carnaval, schoolreis, sportdagen, schoolfotograaf ed.  
 
We vergaderen zo’n 6x per jaar waarbij we de voortgang van de activiteiten bespreken en 
belangrijke punten/mededelingen vanuit de klassen en het team besproken worden.  
Naast het vormgeven van de jaarlijkse activiteiten, word je ook klassenouder van één van de 
groepen die er op school zijn. We proberen je klassenouder te laten zijn van een klas waar jouw 
zoon of dochter in zit. Als klassenouder ben je aanspreekpunt voor de leerkracht als zij hulp nodig 
heeft. Je bent de schakel tussen ouders en de leerkracht. Vooral als het gaat om inzet van 
hulpouders bij de activiteiten die de klas onderneemt en waarbij de leerkracht een extra paar 
handen nodig heeft. De klassenouder kan ervoor zorgen dat deze inzet evenredig wordt verdeeld. 
Tevens wordt één keer per jaar de verjaardag van de leraren (per klas) gevierd. Er wordt dan van 
je verwacht dat je voor deze dag gezamenlijk met de kinderen iets knutselt en het klassencadeau 
verzorgd.  
 
Mocht het je leuk lijken om plaats te nemen in de oudercommissie of heb je nog verdere vragen, 
dan kun je contact opnemen met Illse Bimmel, voorzitter oudercommissie bs. Agnetendal, email; 
Oc-agnetendal@outlook.com. Telefoonnummer; 06-51605936 
 

UITNODIGING GRATIS BEZOEK TIJDENS MUSEUMWEEKEND 
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HET ONBEZORGDE KIND 

 

 
 



PALMZONDAG; JIJ KOMT TOCH OOK? 

Op zondag 14 april 2019 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. 
 
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 14 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! 
  
Connie Ernst  
Gezinsviering H. Martinuskerk 
 

 


