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SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
Deze week werkt het team van Agnetendal niet aan de methode Goed gedaan! 
Deze week is immers de Goede Week en als rooms-katholieke school staan we stil bij de 
betekenis van het paasfeest. Iedere leerkracht geeft er in zijn/haar klas een eigen invulling aan. Er 
wordt stilgestaan bij het paasverhaal en wat dit verhaal voor onze tijd nog betekenen kan. 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 

 

WIST JE DATJES
Deze week gaan de wist je datjes over de eindtoets.  
Komende week maakt groep 8 de eindtoets. Hoe kun je je het beste voorbereiden op de 
eindtoets?  
  
Groep 1/2A:   

- rustig blijven  
- niet stressen  
- goed luisteren  

     - geen pijn doen  
- niet druk doen  
- niet spieken  
- goed concentreren  

  
Groep 1/2B:  

- goed stil zijn   
- niet bij anderen kijken  
- goed je best doen  
- goed concentreren  
- naar de juf luisteren  
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- zelfstandig aan het werk gaan  
- niet de juf en elkaar storen  
- goed blijven zitten  
- goed nadenken  

  
Groep 1C:  
     - goed oefenen zoals bij een voetbalwedstrijd  
     - van proberen kun je leren   
     - goed uitrusten, op tijd naar bed  
  
Groep 3:  
     - voor de toets begint eventjes ontspannen  
     - je moet je goed focussen   
     - niet afkijken  
     - heb vertrouwen in jezelf, denk aan gogo  
     - goed naar de uitleg luisteren   
  
Groep 3/4:  

- oefenen met heel stil zijn  
- concentreren, oefenen, nadenken  
- thuis oefenen wat je hebt geleerd  
- niet met je potlood op tafel tikken  
- oefenen met niet afkijken  
- niet met andere bezig houden  
- goed aan zaza denken, thuis herhalen  

  
Groep 4:  

- op tijd naar bed gaan  
- in jezelf vertrouwen  
- goed positief denken  
- vragen wat er van te voren getoetst wordt  
- als het niet lukt gewoon doorzetten  
- niet op andere dingen letten  
- ontspannen  
- lekker uitslapen  

  
Groep 5:  

- je hersens gebruiken  
- terugdenken aan wat je hebt geleerd  
- schrijven  
- niet af laten leiden  
- alles goed doorlezen  
- goed uitrusten  
- op tijd naar bed  

  
Groep 5/6:  
   - goed opletten in de klas   
   - extra oefenen wat je nog lastig vind   
   - alles herhalen  
  



Groep 6:  
    - goed oefenen en opletten tijdens de lessen  
    - samenvatten en op internet filmpjes opzoeken   
  
Groep 7:  
    - goed oefenen en ontspannen   
    - alles herhalen wat je hebt gehad   
    - goed opletten tijdens de lessen  
    - voordat je begint iets rustgevends doen  
  
Groep 8:  

- niet te druk maken  
- ontspannen  
- je best doen  
- rustig maken  
- 100% inzetten  
- altijd proberen  
- niet afraffelen  
- controleren naar de toets  
- goed slapen  

  
Wij zijn er klaar voor en alle leerkrachten hebben vertrouwen in ons.   
  
Deze wist je datjes zijn gemaakt door: Elvy, Tim, Laura en Fleur.  

FORMATIE EN GROEPSVERDELING 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Komende periode gaan we met het team nadenken over de groepsverdeling en inzet van formatie 
voor schooljaar 2019-2020. Er is tijd nodig om te komen tot de groepsverdeling en te weten welke 
juffen/meesters er in welke groep staan. Tijdens de studiedag op 9 april jl. hebben we het eerste 
overleg hierover gehad. In mei en juni zal de formatie beetje bij beetje duidelijker worden. 
 
Als school zijn wij afhankelijk van diverse factoren die invloed hebben op onze mogelijkheden. 
Denk hierbij aan o.a. het aantal leerlingen op school en per groep, hoe we willen samenwerken, 
hoe we kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden, hoeveel onderwijzend personeel we kunnen 
inzetten, extra gelden die we ontvangen i.v.m. werkdrukverlaging en/of ‘kleine school’, evt. 
afscheid van collega’s of nieuwe collega’s enz.  
 
De Mr heeft in een aantal zaken een adviserings- of instemmingsrecht. Elk jaar denken de Mr-
leden met ons mee. 
Ik houd u via de nieuwsbrief op de hoogte van dit proces. We streven ernaar om uiterlijk in de 
week van 24 juni dit proces af te ronden en u te kunnen informeren over de groepsverdeling en de 
bezetting. 
 
Vriendelijke groet, 
Maaike Nieuwenhuis 
 

 



SCHOOLREIS 

Op dinsdag 4 juni a.s. gaan we op schoolreis. 
De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht. Daar krijgen ze een t-shirt van school te 
leen. Die worden op de terugweg weer ingenomen.  
 
Onderbouw: 
We gaan met de groepen 1 en 1-2  naar Monkey Town in Valkenswaard. 
De kinderen gaan met huifkarren. We vertrekken rond 9.15 uur op de speelplaats en worden om 
ongeveer 15.15 uur terug verwacht op de speelplaats. 
 
De leerlingen mogen niets meenemen. Voor een tussendoortje, eten en drinken wordt gezorgd. 
 
Bovenbouw: 
Met de kinderen van groep 3 t/m 7 gaan we naar DippieDoe in Best. 
We vertrekken rond 9.00 uur in de Kerkakkerstraat. 
De kinderen worden om ongeveer 16.45 uur terug verwacht in de Kerkakkerstraat. 
 
De kinderen krijgen daar een lunch en drinken en ook nog wat lekkers tussendoor. De kinderen 
mogen nog wel iets te snoepen meenemen, maar niet teveel en zeker geen lolly’s of kauwgom. 
Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld meenemen. 
 
We hopen op een mooie, zonnige en fijne dag. 
 
De schoolreiscommissie, 
Eva en Janny 
 

AFSCHEID 

Lieve ouders en leerlingen van basisschool Agnetendal, 
 
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs, waarvan er 42 jaar in Dommelen, zal ik 
per 1 september 2019 gaan stoppen. Een beslissing waar ik lang over heb gedacht en die zeker 
ook de nodige tranen heeft gekost, maar………….het is goed zo! 
 
Terugkijkend op die 42 jaar Dommelen kan ik zeggen dat ik altijd met hart en ziel mijn werk heb 
gedaan. Anders houd je dit ook niet zo’n lange periode vol. Begonnen in de Anemoonlaan in oud- 
Dommelen waar toen nog een kleuterschool gevestigd was. Daarna werd de integratie met de 
lagere school een feit en verhuisden de kleutergroepen naar de Martinusschool in de Groenstraat. 
Kleuter en lagere school werd Basisschool! In totaal 10 jaar in oud-Dommelen gewerkt en daarna 
op Agnetendal gestart tot op heden. Ondanks het feit dat ik door middel van her- en bijscholing 
bevoegd was om van groep 1 tot en met groep 8 les te mogen geven, heeft de voorkeur altijd bij 
het jonge kind gelegen en met name de kleuters. Het is een prachtig beroep om bij te mogen 
dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Samen met een team een leerling zo optimaal mogelijk 
begeleiden naar de volgende fase in hun leven.  
 
Vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten heb ik meegemaakt in al die jaren. Het overlijden van 
ouders van kinderen en zelfs van een leerling heeft diepe indruk op me gemaakt. Inmiddels ben ik 
al les aan het geven aan de kinderen van de kinderen van toen! Hoe bijzonder is dat! Heb de 
wijken Agnetendal en Schepelweyen zien ontstaan. Heel veel collega’s zien komen en gaan. Nu 
ga ik! 



Ik kan zeker terugkijken op een fantastische tijd in Dommelen. Deze laatste maanden ga ik nog 
heerlijk genieten van mijn allerlaatste groep leerlingen. Dommelen, en met name Agnetendal, zal 
altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. In een geweldig team, wat als familie voelt, staan we 
voor de mooie opdracht: de ontwikkeling en het welzijn van “onze Kids”. En ik kan het 
weten………op Agnetendal zijn de kinderen in goede handen.  
 
Ik wil alle ouders super bedanken voor de fijne samenwerking en voor het gestelde vertrouwen in 
mij en wens jullie en jullie kinderen alle goeds voor de toekomst.  

 
                                                                                    
Heel veel liefs, 
                                                                                     
Trudy Rietjens, leerkracht groep ½ B 
                                                                                     
Basisschool Agnetendal Dommelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWE STRUIKEN 

Zoals de meeste kinderen en ouders misschien al gezien hebben,  
staan er nieuwe struiken op ons schoolplein. Hier zijn wij super blij 
mee!   
Dit is mogelijk gemaakt door onze 3 super tuinopa’s en Will Fiers van 
Hoveniersbedrijf Fiers. 
 
We willen wel aan iedereen vragen om niet door de struiken te lopen 
maar gebruik te maken van de aangelegde paadjes. 
 
Namens alle kinderen, ouders en leerkrachten….. 
SUPER BEDANKT!  
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Beste ouder/verzorger, 

Foto Koch komt 16 mei de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie 
verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school. 

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de 
foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de 
leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen 
die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 



Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart 
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt 
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. 

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf 
een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit 
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er 
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.  
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn 

recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.  

Vriendelijke groeten, 
Oudercommissie Agnetendal 
 

HET PASSIESPEL; ALWEER VOOR DE 22E KEER! 
Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de Markt te Valkenswaard en wel op Goede 
Vrijdag 19 april a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons 
voortbestaan wordt op prijs gesteld). 
 
Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth. 
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund door 
live muziek. 
Omdat er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en 
omgeving meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen 
bekijken. En, wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen 
spelen. 
 
Tot ziens bij het Passiespel! 
Namens werkgroep Het Passiespel. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl/   
Ons e-mailadres is: Het.passiespel@gmail.com 
  

FIJNE VAKANTIE! 

Team Agnetendal wenst u allemaal alvast een hele fijne vakantie toe! 
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