
 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

TOT ZIENS GROEP 8! 
Op woensdag 8 juli neemt basisschool Agnetendal afscheid van 
de toekomstige brugklassers. We doen dit door middel van een 
afscheidsparade door de wijk. We zwaaien groep 8 uit vanaf de 
stoep en nodigen u van harte uit om ook te komen zwaaien. De 
parade start om 11.15 uur vanaf het schoolplein.  
 
De route is gelijk aan de carnavalsparade: Helenadal, 
Leonoradal, Estherdal, Genovevadel, Rebeccadal, Christinadal 
en dan weer via het Helenadal naar school. Houd rekening met 
parkeren in deze straten gedurende de parade.  
 

 

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR OUDERGELEDING GMR  
Geachte ouders, 
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over 
school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders 
vertegenwoordigd. Op dit moment is er een vacature voor een ouderlid van de GMR. Alle 
geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van een MR te zijn.  
 

• Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals de gewenste 
organisatievorm om SKOzoK toekomst proof te maken? 

• Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  

• Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
 

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 

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


Meer informatie / Reageren op de vacature 
Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om te zien hoe dat gaat? Op woensdag 23 september 
a.s.  ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het 
Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR-leden. 
 
Reageren op de vacature voor ouderlid van de GMR kan via het secretariaat van de GMR  
(Marja Mesman: 040-2531201 / mmesman@skozok.nl of: gmr@skozok.nl).  
 
Ook voor meer informatie over de vacature en/of het inplannen van een persoonlijk gesprek kan 
contact worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. Het secretariaat legt dan contact 
met een van de GMR-leden (zie onderstaand voor een overzicht van de huidige GMR-leden) 
 
Algemene informatie over de GMR:  
Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
 
Notulen van vergaderingen: 
Deze zijn op te vragen via: gmr@skozok.nl  
 
(Huishoudelijk) Reglement GMR: 
Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Organisatiedocumenten 
 
Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er, volgens het reglement, een stemming georganiseerd 
worden. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september de personeelsgeleding weer op sterkte 
te hebben! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR 
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, 2019-2020 
 
  School 

Voorzitter Ouder  
Pearl Van Gils 
 

De Schatkist 

 Ouder  
Dian Botteram (tot oktober 2019) 
Sanne Castelijns (vanaf oktober 
2019) 
 

 
Christoffelschool 
Beisterveld 

 Ouder  
René Delreu 
 

De Zonnesteen 
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 Ouder 
Thijs Dorssers 
 

De Pionier 

 Ouder  
Marlous Arens 
 

Christoffel 

Vicevoorzitter / 
penningmeester 

Personeel  
Ineke Mensink  
 

De Ster 

 Personeel  
Peggy Smets  
 

De Wilderen 

 Personeel  
Nadine Meertens  
 

Schepelweyen 

 Personeel  
Willian Dirx 
 

De Ster 

 Personeel  
Judith Jonkers 
 

St. Martinus 

Bestuur  Ingrid Sluiter (tot oktober 2019) 
Stan Vloet (tot oktober 2019)  
Interim: 
Nico de Vrede (vanaf oktober 
2019) 
 

 

Secretariaat Marja Mesman  
 

 

 
Leden hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn herkiesbaar (zie GMR reglement, art. 5) 
 
 

WAAR WAS JE? 

Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie.  
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, 
verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de vakantie (dus onder 
schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij de leerplicht-
ambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw kind 
ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven en/of 
een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per 
kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, 
zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.  
  
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze website  
  

 
 

https://www.agnetendal.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/


NIEUWS VAN DE BIBLIOTEEK 

VakantieBieb: gratis e-books en luisterboeken 
Op 1 juli opent de Vakantiebieb van de Bibliotheek weer! 
Een app met gratis e-books en luisterboeken voor 
iedereen. Lekker lezen of luisteren achterin de auto, op 
het strand of in je achtertuin. Geniet van de mooiste 
verhalen op je smartphone of tablet. Ideaal voor het hele 
gezin, want de app bevat verhalen voor jong en oud in 
verschillende genres. Kijk voor meer informatie op 
www.vakantiebieb.nl en zet de datum alvast in je agenda. 
 
Vakantielezen 
Lezen, het ene kind kan er geen genoeg van krijgen, het andere is er niet zo dol op. Toch is het 
erg belangrijk voor de ontwikkeling. Om het leesniveau op peil te houden in de zomervakantie 
heeft de Bibliotheek een leuke actie voor groep 3 tot en met 7. Met Vakantielezen gaan kinderen 
op een spannende ontdekkingsreis waarbij ze met lees-, zoek- en doe-opdrachten op leuke manier 
gestimuleerd worden om te werken aan hun leesvaardigheid. Bovendien maken ze ook nog eens 
kans op mooie prijzen. Doe je ook mee? Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/vakantielezen voor 
meer informatie.  
 
Online Tutorials: creatief en leerzaam de zomer door! 

Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier leren kinderen middels workshops 

werken aan digitale vaardigheden. Ze maken er onder andere kennis met een lasersnijder, 3D 

printer, robots, Little Bits en een greenscreen. Sinds kort heeft het DigiBiebLab ook online tutorials, 

zoals bijvoorbeeld het leren maken van een animatiefilm met stop motion, het maken van een 3D 

ontwerp en het leren ontwerpen met vectr.com. Allemaal simpel thuis uit te voeren. Kijk op het 

YouTube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UChqepYTu1A3cjSovRAYTseA) of de 

facebook pagina van Bibliotheek De Kempen: www.facebook.com/biebdekempen.  

Leestips 

Er is in korte tijd veel veranderd in de wereld en in ons. Dat geldt ook voor onze kinderen. Boeken 

kunnen enorm veel betekenen wanneer je bang bent of verdrietig, wanneer je hoofd vol zit met 

vragen. Even ontspannen en verdwijnen in de wereld van een boek. Kinderen vinden steun in 

verhalen en voelen zich minder alleen. Ook boeken met humor zijn helpend, lachen is immers een 

goed medicijn. Door middel van een boek is het soms makkelijker voor kinderen om te praten over 

dat wat er in hen leeft. Het kan tevens bijdrage om gevoelens te verwerken of een plek te geven. 

De Bibliotheek inspireert je graag met een lijst met boeken welke helpend kunnen zijn in deze 

periode. https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/boekentips-kinderen-omgaan-met-

gevoelens.html 
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FIJNE VAKANTIE 

Team Agnetendal wenst iedereen alvast een hele fijne vakantie toe! Op 24 

augustus zien we iedereen weer uitgerust terug. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


