
 

BESTE OUDERS/VERZORGERS 

Beste ouders/verzorgers,  
  
Momenteel is de verspreiding van het coronavirus een item dat ons allemaal bezig houdt. Dit heeft 
voor onze school veel gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Of het nu gaat om afwezige 
leerlingen, het missen van ouders en vrijwilligers in de school, leerkrachten die niet mogen werken 
vanwege de maatregelen of de vervangersproblemen; het zijn zaken waar we niet blij mee zijn en 
die de werkdruk verhogen, maar waarvoor we wel samen oplossingen zoeken!  
  
Inmiddels is duidelijk geworden dat we afwezige leerkrachten niet meer altijd kunnen vervangen. 
We hebben intern noodplannen opgesteld, zodat we bij gebrek aan vervanging een groep toch zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden en/of splitsen. Dit betekent wel dat er andere werkzaamheden of 
extra begeleiding niet door kan gaan. Eerder heeft u al kunnen lezen dat het ook kan voorkomen 
dat een groep thuis moet blijven. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u hierover een dag van 
tevoren een mail en zal dit (zo mogelijk) ook al op school aan de leerlingen verteld worden.  
  
Gelukkig hebben we tot nu toe gelukkig veelal mogen rekenen op uw begrip, waarvoor heel veel 
dank! We hopen dit natuurlijk te kunnen blijven doen, zodat we samen sterk staan.  
  
Zichtbaarheid   
We merken dat het contact met ouders anders is dan we zouden willen. Om ervoor te zorgen dat u 
ook de leerkrachten van de hogere groepen ziet, zullen zij (per toerbeurt) ook op de speelplaats 
zichtbaar zijn bij het halen/brengen van de leerlingen. Elkaar even zien is toch fijn! We willen u wel 
vragen om voor dringende mededelingen te bellen of even te mailen. Het is voor de leerkrachten 
vaak niet mogelijk om ouders bij de poort uitgebreid te woord te staan.  
  
(T)huiswerk  
We ontvangen, heel begrijpelijk, ook vragen over thuiswerk. Wat als een leerling langdurig thuis is 
of één of meerdere leerkrachten langer afwezig zijn?  
De mini-teams hebben inmiddels een plan gemaakt waarin staat wat er aangeboden wordt in dit 
thuiswerk. U kunt zich voorstellen dat het voor een leerling van de onderbouw anders is om thuis te 
werken, dan een leerling van de bovenbouw (en voor u als ouder/verzorger ook!). Mocht deze 
situatie zich voordoen, dan hoort u van de leerkracht wat er van uw kind verwacht wordt. Of een 
leerkracht 'online' bijv. instructie kan geven, hangt af van de gezondheid van de leerkracht en de 
mogelijkheden die er op dat moment zijn.  
We maken o.a. gebruik van 'meet', google classroom, Muiswerk/Junior Einstein. Dit zijn dezelfde 
programma’s/ manieren van werken zoals we het voor de zomervakantie tijdens de lockdown ook 
hebben ingezet.   
  



Het kan ook zijn dat leerlingen boeken/werkboekjes van school meekrijgen of mogen komen 
ophalen.   
Belangrijke aanvulling is wel dat dit thuiswerk is bedoeld bij langere afwezigheid en niet voor een 
(of de eerste) dag dat we geen onderwijs op school kunnen verzorgen.  
 
Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school?  
U heeft inmiddels van ons de 'nieuwe Beslisboom' via de mail ontvangen waarin u kunt vinden 
wanneer uw kind naar school mag of juist thuis moet blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regels/afspraken op en rond school  
Graag vraag ik ook uw aandacht voor de regels op en om onze school. Door de, wederom 
aangescherpte richtlijnen, zijn we genoodzaakt nóg alerter zijn.  
  

• Ouders/ verzorgers (grootouders, oppas enz) mogen niet op het schoolplein komen. Zij 
wachten buiten het hek op hun kind.  

• We willen u vragen uw kind zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. Als 
een kind gebracht moet worden dan graag door maximaal één volwassene per gezin. 

• Spreek met uw kind(eren) een vaste plaats af buiten het schoolhek. Dit zorgt voor 
meer spreiding. We merken dat het nu met name bij de poort bij de 'kleuteringang' druk 
is en er niet voldoende afstand wordt gehouden. Er zijn drie poorten; spreek met uw 
kind af door welke poort hij/zij naar u toekomt. 

• Het is de bedoeling dat er ook buiten de poort afstand gehouden wordt tot elkaar. Om 
aan te geven waar u kunt wachten, steeds op gepaste afstand, zullen we komende 
week markeringen aanbrengen op de stoep aan de buitenzijde van de poort.  

• Externen (dus ook ouders) mogen nog niet de school in komen. Afspraken vinden via 
de digitale weg plaats en worden via mail of telefonisch gemaakt.  

• Mocht het absoluut noodzakelijk zijn dat iemand, met medeweten van het personeel 
toch in school moet zijn, dan is registreren verplicht. (denk aan bijv. BSO/TSO of een 
monteur). Registreren kan bij voorkeur via de QR-code die op de deur bij de ingang 
hangt.  

• Indien uw kind tijdens de schooluren opgehaald moet worden, meldt u dit dan via mail 
of telefonisch aan school/de leerkracht. Hij/zij zorgt er dan voor dat uw kind op de 
afgesproken tijd op de speelplaats is bij de poort.  

  
Wilt u deze regels ook doorgeven aan anderen die uw kind komen halen/brengen?  
Hartelijk dank!  
  
Het Praatpaaltje  
Misschien is het u opgevallen dat het Praatpaaltje niet altijd meer om de 2 weken wordt verzonden. 
De reden hiervoor is dat steeds vaker de leerkrachten u al via de mail of app informeren over 
zaken met betrekking tot school/eigen groep. Niet alle informatie kan wachten totdat het 
Praatpaaltje wordt verzonden. Soms moeten zaken eerder gecommuniceerd worden, waardoor het 
Praatpaaltje minder gevuld is.  
 
Met een vriendelijke groet, 

Team Agnetendal 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

WIJZIGING GEGEVENS 

Heeft u een wijziging in uw adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres? Wilt u deze wijziging 
dan s.v.p. doorgeven via de mail aan everberne@skozok.nl .  
Alvast hartelijk dank! 
 

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


AFSPRAKEN ONDER SCHOOLTIJD 

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen tijdens lesuren weg moeten of later 
starten op  school voor een afspraak bij de huisarts, tandarts of orthodontist. Dit is 
echter niet de bedoeling. Wij willen u daarom vriendelijk maar dringend verzoeken 
de afspraken buiten schooltijd te plannen 
 

KINDERBOEKENWEEK 

 

 
 
Afgelopen woensdag (30 sept.) is de Kinderboekenweek gestart met als thema 'EN TOEN?'. 
Dit jaar is er gekozen voor een "boeken-ruil-kast": in de hal staat er voor elke bouw een kastje 
waarin kinderen hun "oude" boeken kunnen zetten en mogen omruilen voor een ander boek uit de 
kast. Dus, duik thuis de boekenkast in en kijk of er toevallig nog een leuk boek staat waarmee thuis 
niks meer gedaan wordt en nog prima mee kan voor een "tweede ronde"!  
 
Uiteraard is deze ruilactie vrijblijvend en zijn de kinderen niet verplicht om hieraan mee te doen.  
 
Groetjes, de leescommissie van Agnetendal 
 
Ps. bij kinderboerderij 't Weike in Dommelen hangt ook een 
boekenkastje met zwerfboeken. Hier kunnen kinderen ook altijd 
een leuk boek halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOEZO, GEEN WIFI?! 
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN 
WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN 
INTERNET 
 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze 
kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact 
vindt online plaats. En ze beleven er vaak een 
hoop lol aan. Als ouder van een kind in de 
bovenbouw kun je niet meer met alles 
meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? 
Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je 
daarin? 
 
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt 
Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding 
van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de 
digitale belevingswereld van onze kinderen. Je 
krijgt een goede indruk van wat ze online doen 
en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en 
handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. 
Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind 
en welke afspraken kun je maken? 
 
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 
 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact 
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 
 

 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx

