
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 27-05-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
In les 14 van Goed Gedaan! staat het onderwerp “vrienden” centraal. 
De kinderen leren dat je ook tegen een vriend “nee” mag zeggen als je iets niet wilt en ze leren hoe 
je het beste kunt reageren als je niet mee mag doen (rustig iets anders gaan doen). 
Ook wordt stil gestaan bij het oplossen van ruzie (rustig worden – naar elkaar luisteren – samen 
oplossingen bedenken) en er wordt stil gestaan bij het verschil tussen echte vrienden en 
internetvrienden. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Verplaatsen in anderen: inlevingsvermogen (groep 4, 5 en 7). Proberen te bedenken wat een 
ander graag wil: Wat doet hij nu? Wat wil hij meestal? 

 Weerbaarheid: opkomen voor jezelf (groep 3, 5 en 7). Weten dat je ook tegen een vriend “nee” 
mag zeggen als je iets niet wilt. 

 Samen spelen en werken: omgaan met afwijzing (groep 3 t/m 8). Leren hoe je het beste kunt 
reageren als je niet mee mag doen (rustig iets anders gaan doen). 

 Spelen en werken: ruzie oplossen (groep 2, 3, 5 en 7). Weten hoe je een ruzie op kunt lossen 
(rustig worden – naar elkaar luisteren – samen oplossingen bedenken). 

 Samen op internet: omgangsvormen op internet (groep 6 en 8). Stilstaan bij het verschil tussen 
echte vrienden en internetvrienden.  

 
Thema 14 is een thema met problemen die dagelijks kunnen voorkomen. 
In de lessen doen kinderen goed mee en is het onderwerp goed bespreekbaar. Het is de kunst van 
de kinderen om datgene wat ze leren ook in praktijk te brengen en de kunst van de leerkracht dit 
goed te bewaken. U als ouders kunt daar ook een rol in spelen: vraag bij een conflict wat uw kind 
op school hierover geleerd heeft. En kijk voor meer informatie op de site wat de ouderbrief hierover 
zegt! 
 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink.  

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


WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 

INFOAVOND MEDIAWIJSHEID 

Woensdagavond 5 juni 2019 zal er een infoavond “mediawijsheid” georganiseerd worden voor alle 
ouders. U bent van harte uitgenodigd! 
Ouders van de scholen St. Martinus en Schepelweijen zullen voor deze infoavond ook worden 
uitgenodigd. 
  
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: aula bs. St. Martinus, Groenstraat 1 te Dommelen. 
Meer informatie volgt nog. 

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 
 

JAARLIJKSE TEKEN- EN KLEURWEDSTRIJD BRABANTS STRIPSPEKTAKEL 

Superhelden, Lucky Luke en VR-games op het Brabants Stripspektakel !!!  Kijk of je je 
superheldendiploma kunt halen, zie je Spiderman aan de dakgoot hangen of zit Geronimo Stilton 
weer in zijn voorleesstoel ….. Kom het zien !! 
Doe dit jaar ook weer mee en win een leuke prijs op het 34e Brabants Stripspektakel in Eindhoven!  
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs! Download het wedstrijdformulier op de website van 
het Brabants Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de kassa op 18 en 19 mei ! Jij mag 
dan gratis naar binnen EN je krijgt een leuke striptas (zolang de voorraad strekt) .  
 
Dit jaar hebben we nog meer activiteiten voor kinderen op het Kids Comix Festival , er zijn ook veel 
flipperkasten, een grote stormbaan van 17 meter en lopen er allerlei bekende stripfiguren rond 
waar je mee op de foto kunt! 

mailto:Oc-agnetendal@outlook.com


 
Meer informatie en de wedstrijdformulieren kun je vinden 
op http://brabantsstripspektakel.com/school/ 
 
Met vriendelijke stripgroet, 
 
Patrick van Gelder en Herman Savenije, organisatie 
Brabants Stripspektakel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://brabantsstripspektakel.com/school/

