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SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
In les 15 van Goed gedaan! staat het onderwerp “ken jezelf” centraal. 
De kinderen staan stil bij emoties die zij in diverse situaties ervaren en bij het gedrag dat zij dan 
laten zien. Wat zouden zij daarin nog willen leren? 
Ook wordt aandacht besteed aan “belangrijke mensen”. Welke mensen zijn voor de kinderen 
belangrijk en wat delen en/of doen zij met hen? 
Daarnaast komt aan de orde dat klasgenoten in verschillende situaties opgroeien en verschillende 
keuzes maken. 
  
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Zelfkennis: eigen emoties herkennen (groep 1 t/m 8). Stilstaan bij emoties die je in bepaalde 
situaties ervaart: Waar voel ik me thuis? Wat doe ik graag? 

 Zelfkennis: eigen gedrag herkennen (groep 4, 6, 7 en 8). Reflecteren op eigen gedrag: hoe 
gedraag ik me naar anderen? Wat wil ik nog leren? 

 Zelfvertrouwen: emoties delen/steun vragen (groep 1, 2, 3, 4, 5 en 7). Nadenken over de 
mensen die belangrijk voor je zijn: Wie zijn dat? En wat deel/doe ik met hen? 

 Omgaan met verschillen: weten wat iedereen anders is (groep 3, 5, 7 en 8). Weten dat 
klasgenoten in verschillende situaties opgroeien en verschillende keuzes maken. 

 Omgaan met media-informatie: zelfkennis + relativeren (groep 2). Bewust worden van eigen 
kijkgedrag en de emoties die programma’s oproepen. 

 
Namens het team, 
Beppie Olde Engberink 

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 

 

 

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


EINDTOETS IEP 

De leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar de eindtoets (IEP) 
gemaakt. Zij hebben hard gewerkt en hun best gedaan om te 
laten zien wat ze geleerd hebben. 
Elke leerling heeft een score gehaald die past bij zijn/haar 
persoonlijke ontwikkeling. Als groep scoorden zij boven het 
landelijk gemiddelde! 
Alle leerlingen hebben inmiddels een mooie, passende plek 
gevonden in het voortgezet onderwijs. 
We wensen hen veel succes en zijn trots op onze kanjers!  

KAARTJES MUSICAL GROEP 8 

Groep 8 is fanatiek aan de slag met oefenen van de musical.  

Op donderdagmiddag 27 juni gaan de groepen 1/2a, 3, 3/4, 5/6 en 7 genieten van de première. Op 
vrijdagmorgen 28 juni gaan de groepen 1/2b, 1/2c, 4, 5 en 6 de voorstelling bezoeken.  

Mochten er nog andere ouders of oud-leerlingen geïnteresseerd zijn?   

U kunt vanaf maandag 17 juni, iedere dag na schooltijd tot 16.00 uur, bij juf 
Cathy/Jeanne/Marloes informeren of er nog kaartjes zijn voor de voorstelling op donderdagavond 
27 juni 19.30 uur. Deze kaartjes kosten €1,50 per stuk.  

 

 

 

 

 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Zoals u weet heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van SKOzok in februari jl. een 
oudertevredenheidsonderzoek afgenomen met betrekking tot onze school. Van de 181 ouders van 
basisschool Agnetendal die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 78 ouders de 
vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 43%. Op bijgaande link ziet u een samenvatting 
van de resultaten van het onderzoek. 
 
We willen de ouders hartelijk bedanken voor het invullen van de enquete. We behouden wat goed 
is en nemen de aandachtspunten ter verbetering mee in onze schoolontwikkeling.  
Zo kunnen we samen met u ervoor zorgen dat we trots zijn en blijven op Agnetendal! 
  

WERKGROEP COMMUNICATIE 

De werkgroep communicatie is al een paar jaar bezig de communicatie binnen en buiten onze 
school te vernieuwen en te stimuleren. 
 

https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/oudertevredenheidsonderz_20190520101943.pdf


Een van de ingezette activiteiten hiervoor was het opzetten van een ouderpanel. Onderwerpen die 
ouders en school bezig houden werden besproken. Helaas door gebrek aan belangstelling zijn we 
daar voorlopig mee moeten stoppen. 
 
De leerkrachten uit de werkgroep hebben nu, samen met een ouder met ICT achtergrond, rond de 
tafel gezeten en een aantal nieuwe ideeën en activiteiten besproken om toch weer tot een leuke en 
leerzame communicatie tussen school en ouders te komen. 
 
Binnenkort hoort u daar meer van. 
 
Aanstaande woensdag 5 juni om 19.00 uur vindt er op de Martinusschool een bijeenkomst plaats 
over mediawijsheid; `Bent u al mediawijs?`. Indien u geïnteresseerd bent, ga gerust luisteren.  
 

IVN-PROJECT 

Vrijdag 14 juni, maandag 17 juni, woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni willen wij met de 
groepen 3 t/m 6  ons jaarlijkse bezoekje brengen aan het IVN te Valkenswaard.  
De groepsverdeling is als volgt; 
- vrijdag 14 juni; groep 3 
- maandag 17 juni; groep 4 
- woensdag 19 juni; groep 6 
- vrijdag 21 juni; groep 5 
 
Dit jaar is het thema “Kom eens kijken op de hei”. Een bezoek aan het project begint met een 
powerpoint-presentatie. Deze inleiding levert al veel informatie op. De kinderen kunnen dan 
spontaan reageren op de soms erg herkenbare beelden. Daarna zijn er 5 posten, die ieder een 
deelonderwerp behandelen. Naast informatie op borden zijn er werkbladen en spellen waarin de 
aangeboden informatie wordt verwerkt.  
Om deze informatie over te brengen, hebben we de hulp van (groot)ouders nodig.  
 
Bij elke post is een map aanwezig met de nodige informatie en uitleg over de desbetreffende post. 
Ook staat de informatie over de verschillende posten op de website van het IVN en deze informatie 
kunt u ten alle tijden nalezen. Mocht u toch nog twijfels of vragen hebben, kom gerust even de 
school binnen. 
 
We hopen op veel aanmeldingen, zodat het project ook dit jaar weer een succes wordt! 
 
Vandaag kunt u van ons ook een brief verwachten met een persoonlijke uitnodiging om te komen 
helpen bij de groep van uw (klein)kind. Mocht u nu al enthousiast zijn, horen wij dat graag! 
 
IVN-Werkgroep.  
sdeklerk@skozok.nl 
 

 


