
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 01-07-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
We zijn alweer toe aan het laatste thema van de methode Goed gedaan! 
In les 16 van Goed gedaan! staat het onderwerp “wensen en dromen” centraal. 
De kinderen worden gestimuleerd om hun verstand en fantasie te gebruiken om een plan te 
bedenken waarmee zij hun droomwensen (een beetje) uit kunnen laten komen. 
Ook leren zij hun verbeeldingskracht te gebruiken om voor zich te zien wat een ander vertelt. 
Daarnaast wordt stil gestaan bij de emoties en verlangens die tv-programma’s en reclames 
oproepen. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 

 Zelfvertrouwen: oplossingen zoeken (groep 1, 2, 3, 4, 6 en 8). Verstand en fantasie leren 
gebruiken om een plan te bedenken om je doel te bereiken. 

 Zelfvertrouwen: haalbare doelen stellen (groep 1, 2, 3, 4, 6 en 8). Onhaalbare droomwensen 
leren omzetten in kleine doelen die je wel kunt bereiken. 

 Relativeren: altijd leuk en niet leuk (groep 5, 6, 7 en 8). Weten dat iedereen – altijd- leuke en 
minder leuke zaken en taken op zijn pad vindt. 

 Zelfbeheersing: verbeeldingskracht (groep 1 t/m 8). Fantasie leren gebruiken om voor je te zien 
wat een ander je vertelt en/of om oplossingen te bedenken. 

 Omgaan met media-informatie: zelfkennis en relativeren (groep 3, 4, 5 en 7). Bewust stilstaan 
bij de verlangens en emoties die tv-programma’s en reclames oproepen. 

 
Zoals eerder gezegd is dit het laatste thema van dit schooljaar. 
De weken die hierna nog overblijven worden ingevuld met herhaling, al naar gelang de inzichten 
van de leerkracht in te vullen. We kijken met name naar: wat heeft mijn groep nog nodig? 
Bovendien zijn er tal van sociale spelletjes die we in de groep kunnen doen. 
 
Mede namens het team, 
Beppie Olde Engberink. 

 

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


WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 

OUDERBEDANKMOMENT 

Beste hulpouders,  
  
Woensdag 3 juli is er op school een ouderbedankmoment. Wij willen graag 
alle ouders die ons dit schooljaar geholpen hebben op wat voor manier dan 
ook, van harte uitnodigen. Jullie zijn welkom van 9.00 uur tot 11.00 uur. 
Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij kunt u dan 
genieten van onze bedankjes. 

I.v.m. de organisatie willen wij graag weten op hoeveel hulpouders we kunnen rekenen. 
Daarom kunt u zich nog aanmelden voor dit gezellig samenzijn t/m donderdag 20 juni bij 
trietjens@skozok.nl . 
  
Tot dan! 
 
Team en kinderen bs Agnetendal 

ZOMERLEESFESTIVAL 

De zomervakantie staat voor de deur. Om de kinderen enthousiast te 
maken om in de vakantie te blijven lezen en zo hun leesniveau op peil 
te blijven houden, organiseren we het Zomerleesfestival.  
Dit is op woensdag 3 juli van 11.15 uur tot 11.45 uur. 
De kinderen van groep 3 t/m 5 krijgen dan ook een poster mee naar 
huis, waarop ze de gelezen boeken kunnen invullen tijdens de 
vakantie. De hoeveelheid boeken is niet zo belangrijk, meedoen wel. De poster mag na de 
vakantie mee naar school, zodat uw kind in de nieuwe groep kan laten zien wat hij of zij gelezen 
heeft.  
 
Op woensdag 3 juli mogen alle leerlingen een handdoek en een leesboek van thuis meebrengen 
en dan gaan we met de kinderen heerlijk lezen in zon.  
 
Groeten, de leescommissie                                       
                           
Niceta en Janny 
  

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. 

mailto:trietjens@skozok.nl


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. 

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 hebben 5 personeelsleden en 5 ouders 
zitting. Per september 2019 ontstaat een vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle 
geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen lid van een MR te zijn). 
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het Koersplan 2019-2022? 
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 
Meer informatie 
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 24 
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. 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie 
bijlage). Ook kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de 
contactgegevens van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, 
mmesman@skozok.nl).  Ook het aanmelden als lid van de oudergeleding GMR kan via de 
bovenstaande contactgegevens. 
 
Informatie over de GMR is te vinden op:  
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
 
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming 
georganiseerd. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR in september weer 
op sterkte hebben! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR 
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIE DOMMELEN 

Samen kunnen we de Communie in Dommelen laten voortbestaan 
Op 26 mei hebben 17 kinderen in Dommelen hun Eerste Communie gevierd. Een mooie viering 
met de kinderen als stralend middelpunt. Een viering die al jaren met veel plezier in Dommelen 
wordt voorbereid door pastores en ouders die deel uitmaken van de Communiewerkgroep. Deze 



ouders vormen de tussenschakel tussen de ouders van de communicanten, en de pastores. Ze 
begeleiden en helpen de kinderen tijdens hun Communiejaar. 
 
De communie in Dommelen kan alleen voortbestaan met inzet van een communiewerkgroep 
De Communieviering in Dommelen kan alleen zo blijven bestaan als meerdere vrijwilligers zich 
hiervoor willen inzetten. 
 
De communiewerkgroep bestaat op dit moment uit 3 leden, dit is te weinig om continuïteit  te 
waarborgen. Zeker omdat het voor een aantal leden van de werkgroep volgend jaar het laatste jaar 
zal zijn, omdat hun eigen kinderen de Communie gedaan hebben. Na volgend jaar zal de 
werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen en dat is te weinig om door te gaan met het 
organiseren van allerlei voorbereidende momenten. We zijn dus dringend op zoek naar 
versterking! 
 
We denken hierbij vooral aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun communie 
gedaan hebben, zodat ze ook kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/ haar 
communie niet doet. Maar ook anderen zijn welkom! We streven ernaar van elke school in 
Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen. Momenteel is er geen vertegenwoordiging meer 
vanuit Schepelweijen, Martinusschool en de Belhamel. 
Ook zijn we op zoek naar creatieve en handige mensen, die mee willen helpen met het vernieuwen 
van de versieringen. 
 
Wat verwachten we van u?  
Het gaat om het voorbereiden van  en deelnemen aan de 5 tot 6 kinderdoemiddagen die op 

woensdagen gehouden worden en deelname aan de 
gezinsvieringen. Het draaiboek ligt grotendeels klaar, 
dus we zoeken vooral naar uitvoerende personen. 
Uiteraard wordt voor verdere ondersteuning ook hulp 
gevraagd van de ouders van de communicanten. 
 
Het zijn gezellige (ca. 3 per seizoen) vergaderingen en 
kindermiddagen en het is een leuke manier om met de 
kinderen bezig te zijn.  
 
 

Wilt u ons meehelpen? 
Vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar uw 
steentje aan bijdragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ellen Smets 06-48158098. 
Mocht Ellen niet in de gelegenheid zijn om op te nemen, spreek dan de voicemail in dan belt zij u 
terug. 
 
Alvast hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen, Cecile en Inge 
Communiewerkgroep Dommelen          
   

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+communie&view=detailv2&&id=CC738ABEFB2046C38DF349F474CAA61A4386F6F8&selectedIndex=831&ccid=ZUfKz6G8&simid=608026640927229220&thid=OIP.M6547cacfa1bce6452eb68239affcf482o0


TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE CHICKS! 
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Ben jij creatief? 
En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en bijvoorbeeld 
een soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, 
leren hoe je badzout en shampoo maakt, of een 
zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal voorbeelden 
van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van chemie 
tot en met zonnecellen, timmeren, zagen, solderen, boren 
en nog veel meer… Al deze skills kun je ontwikkelen in een 
gevarieerd programma onder begeleiding van enthousiaste 
begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard! 
 
 
 
 

 
Ben jij een nieuwsgierige 7 of 8e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op 
voor het seizoen 2019/2020! Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.   

 

 
 

 

http://www.technika10valkenswaard.nl/

