
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 26-08-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
Deze week wordt er niet schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema van Goed Gedaan! 
Het is een zogenaamde herhalingsweek. 
Deze week wordt gebruikt om een bepaald thema te herhalen. Meestal kies je dan een thema 
waarvan jij als leerkracht denkt dat het goed is voor jouw groep om nog eens te horen. 
Of je kiest voor een geheel ander onderwerp dat past bij wat op dat moment speelt in je groep. 
Een schooljaar heeft meestal vier keer een herhalingsweek. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team, 
 
Beppie Olde Engberink 

 

WIST JE DATJES
Dit zijn de laatste wist je datjes van het schooljaar. We blikken even terug, wat zijn de leukste 
herinneringen van dit schooljaar? 
 
1-2A 
Groep 1-2 A hebben een leuk schooljaar gehad. Ze hebben bijvoorbeeld: gespeeld in Monkey 
Town en dat vonden ze heel leuk (soort van klimmen en klauteren en dan ook nog met een huifkar 
naar toe gegaan). Ze hebben ook gespeeld in de bouwhoek, dat vonden ze echt tof. En nog veel 
meer!!! 
 
1/2B 
Hebben zo te zien een leuk schooljaar met veel leuke activiteiten gehad, bijvoorbeeld: 

● Schoolreisje Monkey Town. 

● Tekenen.   

● Werken aan doelen. 

● Op de chromebooks spelen 

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


● Kiezen van kiesbord 

● Buitenspelen 

● En in de huishoek spelen 

 
1/2C 
De kinderen van groep 1/2c hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Spelen in de huishoek  

● Spelen in de bouwhoek  

● Tekenen / kleuren  

● Van alles  

● Spelen met de trein  

● Met de huifkar naar Monkey Town  

 
Dit was voor groep 1/2c een geslaagd eerste topjaar!! 
 
Groep 3 
De kinderen van groep 3 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Wereldoriëntatie  

● Rekenen    

● Dictee 

● Engelse les 

● Spelling 

● Buiten spelen  

 
Je ziet dat de kinderen een hartstikke leuk en leerzaam schooljaar hebben gehad! 
 
Groep 3/4 
De kinderen van groep 3/4 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Kerstmis 

● Sinterklaas 

● Dippie doe 

● Pietengym 

● Egel knutselen 

● Kennismaking 

● Sportdag  

● juffrouw Esther  

 
Je ziet dat de kinderen van 3/4 een leuk en leerzaam schooljaar achter de rug hebben, ze vonden 
het jaar super!! 
 
Groep 4 
De kinderen van groep 4 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 
 



● Schoolreisje  

● Sportdag 

● Carnaval 

● Sinterklaas 

● Gym 

● Knutselen 

● Muiswerk 

Werken ook met monstertjes, dat kunnen wij al steeds beter!!  
 
Groep 5  
De kinderen van groep 5 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Ze hebben veel leuke dingen meegemaakt, ze noemen het PLEZIER. 

● Gezelligheid  

● Schaatsen  

● Schoolreis 

● Carnaval  

Het was een topjaar!! 
 
Groep 5-6 
De kinderen van groep 5-6 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Schoolreis 

● Schoolvoetbaltoernooi 

● Sneeuwballen gevecht  

● Sportdag 

● In pyjama naar film kijken  

● Crea 

● Knuffel mee naar school  

Ze hebben een gezellig schooljaar gehad! 
 
Groep 6 
De kinderen van groep 6 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

●  Schoolreisje(achtbanen alleen rondlopen) 

● Schoolvoetbaltoernooi daar zijn ze eerste geworden super goed!! 

● IVN 

De klas vindt het ook heel leuk om te knutselen daarom is er een crea circuit ze vonden het een 
topjaar!! 
 
Groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Schoolreisje naar Dippiedoe  

● Juffendag met dorpsquizzzzz 

 
En de gezelligheid met de klas natuurlijk!! 



Groep 8  
De kinderen van groep 8 hebben veel leuke dingen meegemaakt dit schooljaar, we hebben ze 
gevraagd om een paar dingen op te noemen: 

● Musical 

● Watergevecht  

● Fuiven  

● Gezelligheid met de klas 

● Kamp  

● Schaatsen  

● Wanneer je van school af gaat  

● Talenten bonanza   

 
Dit was de basisschool voor groep 8, ze gaan nu allemaal naar de middelbare school!!  

VAKANTIEROOSTER MET VRIJE DAGEN 

Het vakantierooster 2019-2020 met vrije dagen kunt u vinden op onze website. Klik hiervoor op 
deze link. 
 

INFORMATIEAVOND MEDIAWIJSHEID 

Op woensdag 5 juni vond een informatieavond plaats over mediawijsheid voor ouders van de 
Agnetendal, Schepelweijen en Martinusschool. Ruim 40 ouders bezochten de avond.  
We kijken terug op een geslaagde, interessante avond! 
 
Dat social media voor- en nadelen heeft en helemaal hoort bij de tijd waarin we leven werd 
duidelijk door de eerste presentatie door  Olga van Lierop van Cordaad Welzijn. Met onze 
telefoons in de hand, logden we in en deelden via woordwolken wat we allemaal al weten over 
social media. Olga lichtte enkele ontwikkelingen toe en liet enkele filmpjes zien die ons tot na 
denken aanzette.  
  
Na de opening was er de keus uit vier workshops: 
 
Workshop 1 werd gegeven door Floris Brocaar, preventiewerker bij Novadic Kentron.  
Floris vertelde over games en gameverslaving. Zijn presentatie kun je nalezen in het bijgevoegde 
document. 
 
In workshop 2 gaf Olga van Lierop, Jeugd- en jongerenwerker Cordaad Welzijn een verdieping op 
het thema social media.  Wat is er voor de jeugd zo interessant aan social media? Wat doen ze en 
hoe ga je daar als ouder mee om.  Haar presentatie kun je via onderstaande link nalezen: 
https://prezi.com/q-6zsedkjvyi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
 
Workshop 3 werd gegeven door Nelleke van Eekert van Bibliotheek De Kempen. 
Zij vertelde over hoe kinderen veilig informatiekunnen zoeken op internet. Nelleke gaf praktische 
tips over mediawijsheid en de ontwikkeling van informatievaardigheden bij kinderen. Wat minder 
ouders namen aan deze groep deel maar dat zorgde juist voor een leuke interactieve uitwisseling 
van ideeën. Haar presentatie volgt nog. 
 
Tijdens workshop 4 ging Marijke de Kroes, GGD Brabant-Zuidoost in op de vraag hoe je als 
ouders je kind goed kunt begeleiden.  Aan de hand van de MediaDiamant, een handige wegwijzer 

https://www.agnetendal.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2019-2020_1.pdf
https://prezi.com/q-6zsedkjvyi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


voor opvoeders, werden tips gegeven.  Centraal stond dat het vooral belangrijk is om goed met je 
kind in gesprek te gaan. Haar presentatie kun je via onderstaande link nalezen: 
https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a7
3d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 
Het was fijn om informatie te ontvangen over dit thema en er samen als ouders over in gesprek te 
gaan. De wens werd uitgesproken om vaker deze avonden te organiseren. We willen dat zeker 
gaan doen. Mocht er een thema zijn waar je graag mee over wilt weten, laat dat zeker weten! 

GEEN CALAMITEIT, DUS LAATSTE SCHOOLDAG VRIJ! 
Omdat er gedurende dit schooljaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden (zie schoolgids) kunnen 
alle kinderen vanaf vrijdag 5 juli gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Dus, alle kinderen zijn vrijdag 5 juli de hele dag vrij! 

GEVONDEN VOORWERPEN
Is uw kind iets kwijt? We hebben weer een hele verzameling gevonden voorwerpen!  
Denk hierbij aan;  
- lunchtrommels 
- drinkflessen  
- diverse kleding 
- rugzakken 
- etc.  
 
Deze bonte verzameling ligt in het magazijn van 
conciërge Jan te wachten op de rechtmatige 
eigenaar. De spullen die na de vakantie nog niet 
opgehaald zijn, worden naar Mensen in Nood 
gebracht! 
 

KURZWEIL WORDT TEXTAID 

Beste ouders, 

De titel zegt het al. Binnen onze organisatie gaat er een overstap 
plaatsvinden van Kurzweil naar TextAid.  

Waarom die overstap? 
Kurzweil werkt alleen maar op vaste stations en omdat we steeds 
meer werken met chromebooks is onderzoek gedaan naar een 
programma dat ook op de chromebooks gebruikt kan worden. 
Het nieuwe programma heet TextAid. 
TextAid is een programma voor de leesondersteuning van gediagnosticeerde dyslectische 
leerlingen.  
  
Na de zomervakantie starten we met TextAid en is het niet meer mogelijk met Kurzweil te werken. 
Het is een programma op internet dat op elke device, van laptop tot Chromebook, iPad en telefoon, 
is te gebruiken. We zijn dus niet meer gebonden aan de vaste werkstations. Het programma is erg 
gebruiksvriendelijk en het kost leerlingen weinig tijd om zich het programma eigen te maken. 
TextAid kan zowel op school als thuis gebruikt gaan worden  

https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a73d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/fxm3hd2xgrm1/?token=2f2cae07d3e0a72e05387145e827136ebdaf382bfb5b4a73d04f2e39c3f8eef2&utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


De benodigde bestanden zullen worden besteld bij Dedicon. 

Een aantal leerkrachten per school worden getraind in het gebruik van TextAid, zodat zij de 
leerlingen kunnen ondersteunen. 

De verwachting is dat de leerlingen het heel snel oppikken en we zo de ondersteuning voor hen op 
een goede manier voort kunnen zetten. 

Hebt u nog vragen dan kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind. 
 

FIJNE VAKANTIE! 
 

Team Agnetendal wenst iedereen een hele fijne vakantie toe! Op 19 augustus zien 
we iedereen weer uitgerust terug. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


