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SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
In het vorige Praatpaaltje hebben we u het een en ander verteld over onze methode “Goed 
gedaan!”, de methode die ons en u helpt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 
 
Vandaag brengen wij u op de hoogte van de inhoud van thema 2: “Samen één groep”. 
Centraal staat dat iedereen andere dingen wil, kan en doet. Dat is handig: zo kun je elkaar helpen 
en aanvullen. Maar om te weten wat anderen voelen, denken en willen, moet je wel goed naar hen 
kijken en luisteren. En om te zorgen dat anderen jou begrijpen, moet je altijd rustig zeggen wat je 
wél wilt.  
Ook zijn er duidelijke afspraken en regels nodig om met al die verschillende mensen samen te 
leven. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Omgaan met verschillen: weten dat iedereen anders is (groep 1 t/m 7). Iedereen kan, wil en 

doet andere dingen. Dat is handig: zo kun je elkaar helpen en aanvullen. 
 Verplaatsen in anderen: goed kijken en luisteren (groep 1 t/m 5). Om te weten wat anderen 

denken en willen moet je goed naar hen kijken en luisteren. 
 Samen spelen en werken: duidelijk zijn (groep 1, 2, 4 en 6). Anderen kunnen niet in jouw hoofd 

kijken. Zeg dus rustig en duidelijk wat jij graag wilt. 
 Omgaan met verschillen: “Leven en laten leven” (groep 7 en 8). Als je anderen in hun waarde 

laat, respecteren ze jou meestal ook. 
 Rekening houden met anderen: weten dat regels nodig zijn (groep 4, 6 en 8). Duidelijke 

afspraken en regels zijn nodig om prettig met al die verschillende mensen samen te leven. 
 
Doordat dezelfde onderwerpen in de verschillende groepen steeds terugkomen, worden 
vaardigheden herhaald, waardoor het er bij de kinderen in geslepen wordt. Van het tweede punt 
valt op dat het na groep 5 niet meer terugkomt, men gaat ervan uit dat de kinderen die vaardigheid 
vanaf die leeftijd zullen beheersen.  

 

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


WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 
 

INFORMATIEAVOND 16 SEPTEMBER 

Beste ouders, verzorgers, 
  
Op maandag 16 september is er een informatieavond voor alle ouders van groep 3 t/m 7.  
 
Er vinden tijdens deze avond per klas 2 informatierondes plaats.  
 
Ronde 1: 18.00 – 18.45 uur. 
Ronde 2: 18.55 – 19.40 uur. 
 
Ronde 1 begint met het delen van informatie over de school. Deze informatie wordt door de eigen 
groepsleerkrachten in de klassen met u gedeeld. Vervolgens vertelt de groepsleerkracht over de 
gang van zaken binnen de eigen groep.  
 
Ronde 2 start met het delen van informatie over de gang van zaken binnen de eigen groep en 
eindigt met het delen van informatie over de school.  
Mocht u de schoolinformatie in ronde 1 al gehoord hebben, dan bent u niet verplicht om tot het 
einde te blijven.  
 
Voor groep 1/2 is er geen presentatie, maar een inloopavond. U kunt in de klas kijken naar 
verschillende materialen die klaarliggen. Dit kunt u doen tussen 18.00 en 18.45 uur.  
 
Deze informatieavond is enkel bedoeld voor ouders. Er is helaas geen mogelijkheid om uw kind 
hier mee naar toe te nemen. 
 
De informatieavond voor groep 8 is op dinsdag 17 september.  
 
 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Beste ouders, verzorgers, 
 
In de week van 23 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats voor groep 1 t/m 7. 
Dinsdagavond 24 september is de gezamenlijke avond. Deze avond is vooral bedoeld wanneer u 
meerdere kinderen bij ons op school heeft.  
 
De inschrijflijsten hangen vanaf maandag 16 september in het halletje bij het lokaal van juf Eline/ 
juf Cathy. De ruimte in dit halletje is beperkt, dus wij vragen u om zich aan onderstaande 
inschrijftijden te houden, zodat de kinderen bij het binnenkomen of verlaten van de school niet 
opgehouden worden door inschrijvende ouders. Inschrijven kan vanaf 08.35 uur, 12.05 uur, 13.20 
uur of vanaf 15.20 uur. 
 
Het doel van deze gesprekken is dat de leerkracht een beter beeld krijgt van uw zoon/dochter. Ook 
is het een kennismaking tussen u en de leerkracht en kunt u als ouder aangeven wat uw kind 
nodig heeft om een goede start op onze school te maken. Inschrijven voor de 
kennismakingsgesprekken is niet verplicht. 
 



Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden tijdens de gesprekken zijn:  
- hoe ervaart uw kind school? 
- wat zijn de sterke kanten, talenten van uw kind? 
- waar heeft uw kind nog moeite mee? 
- opvallende zaken in thuissituatie 
- medische toelichting, veranderingen doorgeven  
 

OUDERCOMMISSIE 

Hallo ouders, verzorgers, 
 
Op Agnetendal is de oudercommissie actief! De oudercommissie bestaat uit ouders, die graag iets 
willen betekenen voor de school, en 2 leerkrachten. 
Er wordt ongeveer 6 keer per schooljaar op dinsdagavond vergaderd over het organiseren van de 
verschillende activiteiten op school. Elk lid van de oudercommissie is ook klassenouder van een 
klas, meestal de klas van het eigen kind. De klassenouder beheert de groepsapp en ondersteunt 
de leerkracht daar waar nodig. 
 
Activiteiten die de oudercommissie organiseert zijn: 
- Openingsfeest 
- Sinterklaas 
- Kerst 
- Carnaval 
- Schoolfotograaf 
- Sportdagen 
- Juffendag (o.a. iets maken met de klas voor de juf/meester) 
 
Met vriendelijke groet, 
Oudercommissie bs Agnetendal 
 

KLASSENAPP 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Dit jaar zal er weer gebruik gemaakt worden van een klassenapp. Iedere klas zal een aparte 
groepsapp krijgen. 
Op de informatieavond van maandag 16 september aanstaande zullen er bij de klas van uw kind 
inschrijflijsten liggen waarop u de gegevens in kunt vullen als u in de klassenapp wilt. 
Het zal een formele app worden waarin de klassenouder op een korte, laagdrempelige manier met 
de ouders kan communiceren wanneer er hulp nodig is rondom verschillende activiteiten in de 
klas. Denk hierbij bijv. aan IVN, knutselmomenten, e.d.. 
 
Om het gebruik van de app in goede banen te leiden zijn er een aantal regels opgesteld waar men 
zich aan dient te houden. Op deze manier zal de app zo min mogelijk overlast veroorzaken en zal 
het voor iedereen overzichtelijk blijven; 
 
- Klassenouder is beheerder. 
- Leerkrachten zullen niet aan de app deelnemen.  
- Alleen de klassenouder zal de oproepen voor hulp plaatsen.  
- Ouders mogen alleen reactie geven wanneer men zich aanmeldt om te helpen. Dus, geen  
  reacties als men helaas niet kan. 
- Er wordt niet over kinderen gesproken. 



- Alle onderwerpen die op de app besproken worden, zullen betrekking hebben op school. Dus,  
  niet over Plus of andere supermarkt ruilacties, enz 
- Er wordt niet over het beleid van school of de leraar gesproken. 
- En zo zullen er nog wel meer zijn….. 
 
Het is wenselijk dat u hier als ouder aan wilt deelnemen, maar is uiteraard geheel vrijblijvend. 
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij één van de klassenouders. 
 
Met vriendelijke groetjes,  
Oudercommissie 
 

OPENINGSFEEST 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
A.s. vrijdag 13 september is het 
openingsfeest. 
Dit wordt georganiseerd door de 
oudercommissie waarbij alle leerkrachten 
uitgenodigd zullen zijn. 
Het feest begint om 17.00 uur en eindigt 
om 19.00 uur. 
 
Het doel van het feest is om het nieuwe 
schooljaar leuk te beginnen met de 
mogelijkheid om een praatje te maken 
met de aanwezige 
leerkrachten/medewerkers van school.  
Ook mogen de kinderen gebruik maken 
van het open podium om hun talenten te 
laten zien. Hiervoor kunnen ze zich inschrijven bij groep 8. Zij zullen de klassen rondgaan om te 
inventariseren welke kinderen mee willen doen. 
Groep 8 zal ook de oudercommissie ondersteunen en helpen bij het feest! 
 
Tijdens het openingsfeest zal de school gesloten zijn en alleen toegankelijk zijn voor de toiletten. 
Het is dus niet toegestaan om bijv. een kijkje te nemen in de klas. 
Verder bent u zelf verantwoordelijk voor u eigen kinderen en niet de school. 
 
Op het schoolplein is er mogelijkheid om eten te bestellen bij de frietkar. Zij zullen er dit jaar voor 
zorgen dat de wachtrij minder lang zal zijn dan vorig jaar. Ook kunt u munten kopen voor wat fris of 
een sapje. 
Wij willen u vragen om zowel voor de frietkar als voor de munten zoveel mogelijk kleingeld mee te 
nemen zodat u gepast kunt betalen. 
 
Hopelijk tot 13 september! Wij gaan er samen met u een gezellige avond van maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De oudercommissie 
 
 



HET PASSIESPEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


