
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 07-10-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Vandaag brengen wij u op de hoogte van de inhoud van thema 3: “grapje, plagen, pesten”. De 
kinderen leren het verschil tussen leuk plagen, vervelend plagen en pesten. 
Ook oefenen de kinderen hoe zij het beste kunnen reageren op leuk plagen, vervelend plagen en 
pesten.  
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 
 Rekening houden met anderen: goed omgaan met humor (groep 1 t/m 8). Het verschil 

begrijpen tussen leuk plagen (is voor iedereen grappig), vervelend plagen (je moet stoppen als 
een ander “hou op” zegt) en pesten (is gemeen en verboden). 

 Weerbaarheid: goed reageren op plagen (groep 1 t/m 8). Weten hoe te reageren op leuk 
plagen (lachen, grapje terug maken), vervelend plagen (“hou op!” zeggen/negeren) en 
pesten(hulp vragen aan een volwassene) 

 Weerbaarheid: opkomen voor een ander (groep 4 t/m 8). “Hou op!” zeggen als een ander 
vervelend geplaagd wordt en pesten altijd melden! 

 Samen op internet: omgaan met pesten op het net (groep 6 en 8). Ook op internet goed om 
kunnen gaan met plagen en pesten. 

 

WIST JE DATJES
Aan alle klassen hebben we de volgende 2 vragen gesteld:  

 Welke nieuwe dingen hebben jullie dit schooljaar al geleerd tot nu toe?  

 Waar ben je als klas het meest trots op dat tot nu toe al is gelukt? 
  
Groep 1-2a 
Ze hebben van alles over de monsters geleerd Empha en Thie, Nettie en Sam en Sterk. 
Ze zijn er trots op dat ze elkaar goed kunnen helpen. 
 

 

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


Groep 1-2b 
Met de doelen werken, het getal 5 borduren, rustig en stil werken op de gang en in de klas, 
superhelden knutselen en waar ze trots op zijn, als iets moeilijk is geven ze niet op maar in plaats 
daarvan blijven ze oefenen.  

Groep 3  
Dat ze hele lieve juffen hebben. Ze hebben leren schrijven, ze vinden het leuk op school, ze 
hebben een fijne klas, ze hebben geleerd om in een werkboekje te leren, plus en min sommen, ze 
hebben letters geleerd, ze hebben met de monstertjes gewerkt en ze hebben lieve kinderen in de 
klas. 
 
Groep 3-4  
Groep 3 heeft leren rekenen en lezen. Ze kennen nu ook de letters n, p, v, e, r, aa, s, m, k, i en de 
t. Ze kunnen nu ook omgaan met Chromebooks. Ook staan de tafeltjes nu helemaal anders en ze 
zijn ook gewend aan een kortere pauze. 
Groep 4 heeft de hoofdletter N geleerd, taalactief, nieuwsbegrip, de tafel van 2 en ze doen nu ook 
een zinnendictee sinds kort. 
Ze zijn het meest trots op dat ze al moeilijke toetsen moeten maken. 
 
Groep 4 
Nieuwe dingen bij rekenen, timboektoe, zelfstandige naamwoorden, hoofdletters schrijven, 
lidwoorden, spellingscatogorieën, de verjaardagskalender, ze luisteren meer naar elkaar, ze zijn 
blij dat ze een meester hebben, ze kunnen beter tekenen, ze krijgen judoles en ze hebben een 
hele lieve meester. 
 
Groep 5 
Deelsommen, tafels boven de tien, boven de honderd rekenen, streektaal, de alfabetische 
volgorde, ze hebben ook hun allereerste natuurtoets gehad en zijn heel trots dat ze heel hard aan 
het oefenen zijn om alle tafels in ons hoofd te krijgen. 
 
Groep 5-6 
Gewerkt met toekomstkunde en ze zijn er trots op dat er nog geen halpasjes zijn afgepakt. 
 
Groep 6 
Documenteren, ze zijn er trots op dat ze al veel toetsen hebben gehad en ze hebben een leuke 
manier gevonden om tafeltjes te oefenen. Ook zijn ze begonnen met automatiseren. 
 
Groep 7 
Ze hebben 2 beloningen gehad en ze doen ook sinds kort spellingsbingo. 
 
Groep 8 
Contaminaties, meer zelfstandig werken tijdens grote projecten, de goede mindset bij jezelf 
activeren, de overstap van 7 naar 8 en de kubieke meter m3. We kunnen goed omgaan met heftige 
onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog. Hierover praten we samen in de klas en zoeken 
samen naar nieuwe informatie. 
 
Deze wist je datjes zijn gemaakt door Rachelle en Merit.  
 
 
 



OPENINGSFEEST 

Op vrijdag 13 september vond het openingsfeest van onze school plaats. Ook dit jaar werd het 
weer goed georganiseerd door de ouders van de oudercommissie. Enorm dankjewel daarvoor!  

Er was ruime gelegenheid om lekker te kletsen, muziek te luisteren en een 
frietje mee te pikken van de frietkraam. De kinderen van groep 8 hebben 
deze avond ook goed meegeholpen om alles soepel te laten verlopen. Vanuit 
allerlei klassen werden er door kinderen optredens verzorgd op het open 
podium. Wat boffen we dat we op onze school zoveel kanjers hebben.  

Dankjewel voor de goede organisatie namens alle kinderen en leerkrachten 
van basisschool Agnetendal!  

 
 

KINDERBOEKENWEEK 2019 

2 t/m 13 oktober a.s. is de Kinderboekenweek met als thema: “Reis mee!” 

         
Boekenmarkt groep 3 t/m 8 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we een boekenmarkt voor onze leerlingen. 
Doel is nieuwsgierigheid naar boeken en lezen te bevorderen.  
Deze vindt plaats op vrijdag 11 oktober a.s. van 11.20  tot 11.40 uur. De leerkrachten begeleiden 
de kinderen tijdens dit proces.  
 
De kinderen mogen maximaal 3 boeken van huis mee nemen, die zij willen verkopen.  
Dit is wel in overleg met jullie als ouder! Deze boeken worden tentoongesteld en de kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 8 lopen rond en mogen een boek kopen. Voor alle boeken is een vaste prijs 
gesteld van € 0,50. Kinderen mogen maximaal 3 boeken kopen. Dat betekent: u geeft uw kind 
maximaal 3 muntjes van € 0,50 mee (Alleen gepast geld!!!). De kinderen kunnen dus maximaal 3 
boeken kopen. Voelt u zich niet verplicht, het is een mogen, geen moeten! Dus eventueel minder 
boeken en minder geld mag ook! 
 
Boekenmarkt groep 1 en 2 
Ook groep 1 en 2 zullen meedoen met de boekenmarkt. Voor deze kinderen hebben we echter een 
aanpassing gemaakt om het overzichtelijk te houden.  
Zij nemen vrijdag 11 oktober 1 muntje van €0,50 mee, waarmee zij die dag ook een mooi boek op 
de boekenmarkt mogen kopen. Deze kinderen nemen géén boeken mee van thuis. 
 
Met vriendelijke groeten,  
de leescommissie 



GEVONDEN 

Deze sleutels zijn gevonden op het 
fietspad bij school. Bent u deze kwijt? U 
kunt deze ophalen op het kantoor van 
school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICT BELEIDSWIJZIGING 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Veranderingen op ICT-gebied gaan snel. Zo ook in het onderwijs. Twee á drie jaar geleden 
werkten we nog met vaste PC’s en moesten alle leerlingen op de gang of achter in de klas werken. 
Door de snelle technische ontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen naar gepersonaliseerd leren 
hebben de Chromebooks een zeer snelle entree gemaakt in het onderwijs. Werken met een 
Chromebook is niet plaatsgebonden. Heel fijn. Het heeft echter ook nadelen. 
 

1. Het gebruik van de Chromebooks. Op dit moment kunnen de leerlingen gewoon een 
Chromebook uit het laadstation pakken, ermee werken en weer zelf opruimen. 
Makkelijk denken we dan. Maar toch gebeurt dit niet altijd op correcte wijze. Soms wordt er 
onzorgvuldig mee omgegaan, niet in het laadstation geplaatst of aangesloten om op te 
laden. 

2. De koptelefoons hangen mooi aan een haak door het gebouw heen. Elke leerling kan er 
ergens één pakken. En natuurlijk ook weer netjes terug hangen. De koptelefoons worden 
door meerdere leerlingen op verschillende plaatsen in school gebruikt en worden niet altijd 
op de juiste plaats weer opgeborgen. Het gevolg is dat dit jaar er ongeveer 160 
koptelefoons kapot zijn gegaan of verdwenen. 

 
Daarom gaan wij het beleid in het gebruik van de Chromebooks en van de koptelefoons wijzigen. 
 

1. De leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen per groep een aantal Chromebooks 
toegewezen. Deze Chromebooks zijn dan altijd beschikbaar voor hen en altijd opgeladen. 
We streven naar meer verantwoordelijkheid voor de leerlingen voor het opladen en 
opbergen van middelen en materialen. Wij verwachten dat de Chromebooks hierdoor langer 
meegaan. 

2. Uw zoon of dochter krijgt van school een koptelefoon. Op die koptelefoon komen de initialen 
van de leerling te staan. Hij of zij is dan persoonlijk verantwoordelijk voor die koptelefoon in 
zowel het gebruik als opbergen. Op deze manier verwachten wij dat wij kunnen besparen in 
de aanschaf van koptelefoons. Gaat de koptelefoon kapot, door eigen schuld of verkeerd 
gebruik, dan kan de leerling voor €2,50 een nieuwe kopen. Dit laatste doen wij om op deze 



wijze de leerling meer verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen in het voorzichtig omgaan 
met spullen en materialen.  

 
Wij hopen en verwachten dat u deze beleidswijziging snapt en accepteert. Mocht u nog vragen 
hebben hierover, benader dan de ICT-werkgroep. 
 
Namens de ICT-Werkgroep, 
 
Meester Max, Meester Peter en Juffrouw Dinie 
 

SPONSORLOOP KIKA 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 
22 augustus 2020 is het zover, dan ga ik een halve triatlon doen voor KiKa. Dat is 1.9 km zwemmen, 
90 km fietsen en 21 km hardlopen!  
Mijn doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa met een minimumbedrag van € 4750,- euro, 
en dit lukt me natuurlijk niet alleen!  
 
Vandaar dat ik op 28 september 2019 in samenwerking met Atletiek Vereniging Valkenswaard (AVV) 
een sponsorloop voor KiKa organiseer. Dit zal plaats vinden tussen 14:30 – 16:00 uur.  
 
Door deel te nemen aan KiKa kan ik mijn sportieve doelen eens voor een ander gebruiken! En er is 
veel geld nodig voor het onderzoek naar de bestrijding van kinderkanker.  
Elk jaar krijgen ongeveer 500 kinderen in Nederland de prognose “Kanker” te horen. Dit is een klein 
percentage van alle kankergevallen, daarom is er relatief weinig geld voor onderzoek specifiek naar 
kinderkanker. (95% van de fondsen richten zich alleen op vormen van kanker bij volwassenen). Ook 
voor de farmaceutische industrie is het om dezelfde reden niet zo interessant om hier specifiek 
onderzoek naar te doen, daarom zal het onderzoek op een andere manier bekostigd moeten worden.  
75% van de kinderen geneest, maar dat kan volgens de deskundigen naar 90% tot 95%, op die manier 
zouden jaarlijks zo'n 150 tot 200 kinderen minder overlijden  
 
Daarom wil ik jullie vragen om sponsors te zoeken en op 28 september, tijdens de sponsorloop, zoveel 
mogelijk rondjes te lopen in 15 minuten. De 
loop zal starten rond 15:00 met een 
introductie, maar wees op tijd om je 
startnummer op te halen! (Dit kan al vanaf 
14:30 uur)  
Hieronder staat een sponsorformulier dat je 
kan gebruiken om sponsors te vinden.  
 
Neem het sponsorformulier en het 
toestemmingsformulier mee op 28 
september naar de sponsorloop, lever 
deze in en ontvang je startnummer!  
 
Succes en tot ziens op de baan!  
 
Met sportieve groet,  
Raoni Schrijvers   
 
 



 

 



 
 
 

 
 



KOM MEE ST. MAARTEN VIEREN 

in de St. Martinuskerk in Dommelen….  
  

Op zaterdag 16 november a.s. vieren we om 19.00 uur 

in de Martinuskerk in Dommelen het feest van St. Maarten. 
Je kent hem misschien wel.  
Maarten of Martinus, was de soldaat die de helft van zijn 

mantel zomaar weggaf aan een bedelaar. 
Hij wist wel dat het eigenlijk niet mocht en dat hij misschien 

wel in de gevangenis zou worden gezet omdat hij zijn  
uniform stuk had gemaakt. 
Toch deed hij het, omdat de bedelaar het dan minder  
koud zou hebben. Over barmhartigheid gesproken! 
  

Alle kinderen EN hun (groot)ouders zijn van harte welkom in de gezinsviering!! 
  

Als je met ons wilt meevieren mag je een lampion meebrengen. Je kunt een lampion kopen,  
maar natuurlijk ook zelf maken van bv. een leeg glazen potje, een conservenblik of een  
uitgeholde suiker- of voederbiet. Let wel op de veiligheid en gebruik geen kaars als je papier  
of karton gebruikt hebt voor je lampion. 
  

Na de viering is er een lampionnenoptocht door de tuin van de kerk en na afloop van  
deze optocht is er voor alle kinderen heerlijke warme chocolademelk. 
  

We hopen dat velen aanwezig zijn in de viering en meedoen aan de lampionnenoptocht, 
want een optocht is pas leuk als er veel mensen in meelopen. 
  

  

Tot zaterdag 16 november in de kerk, 
namens de Werkgroep gezinsviering Martinuskerk, Dommelen 
  

HOLAPRESS JEUGD VALKENLOOP 
Beste sportievelingen,  
 
Zin in een uitdaging? Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd Valkenloop op zondag 3 
november! Dit is een hardloop evenement voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze dag draait om 
het plezier: samen gaan we dan 1 km rennen!  
 
Woensdagavond 30 oktober kun je alvast gratis meedoen aan een loopclinic op de atletiekbaan 
van AVV Valkenswaard. Tijdens deze clinic spelen we loopspelletjes en op het eind oefenen we op 
de baan de 1 km.  
 
Op zondag doen we samen een warming-up op muziek en daarna word je met de bus naar de 
start toe gebracht. We lopen in drie groepen terug en finishen naast het HoLaPress kantoor aan de 
Kluizerdijk 1 in Valkenswaard.  



Iedereen die meedoet krijg een medaille. De snelste 
drie jongens en meisjes per categorie krijgen een 
prijs.  
 
Ook dit jaar is er weer het Valkenswaardse 
scholenkampioenschap. De beste school ontvangt 
de felbegeerde wisselbeker, een springkussen 
voor een dag én een pakket met buitenspeelgoed. Ook de nummers twee en drie van dit 
kampioenschap krijgen een pakket met buitenspeelgoed voor op school. Het 
scholenkampioenschap wordt onder andere bepaald door het aantal inschrijvingen, het 
enthousiasme en het verspreiden van de informatie. Het lopen in schoolshirts levert natuurlijk extra 
punten op!  
 
Je ouders kunnen je vanaf de zijlijn aanmoedigen en terwijl jij na afloop lekker op een 
springkussen kunt spelen, kunnen zij nog wat lekkers halen in de grote tent.  
 
Wil je meer weten? Kijk op www.valkenloop.nl of volg ons voor de laatste informatie via 
www.facebook.com/HolapressJeugdloop.  
 
Tot ziens bij de clinic en de HoLaPress Jeugd Valkenloop!  
 
Met sportieve groeten,  
namens de organisatie,  
Niels Fiers en Bas Marechal  
e-mail: holapressjeugdloop@avv-atletiek.nl  
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