
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 25-11-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Bij deze brengen wij u op de hoogte van de 
inhoud van thema 6:  
 
De kinderen leren het nut van goede 
omgangsvormen. Ook wordt er geoefend in 
onderhandelen (allebei zeggen wat je wél wilt 
en bedenken hoe het voor beide leuk is). 
Daarbij moet je vaak geven en nemen. 

 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Rekening houden met anderen: omgangsvormen (groep 1, 3, 6 en 8). Het nut van goede 

omgangsvormen kennen (anderen vinden je aardig en luisteren beter naar je). 
 Samen spelen en werken: duidelijk zijn (groep 2, 4, 5, en 7). Leren dat anderen je beter 

begrijpen als je zegt wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt. 
 Samen spelen en werken: onderhandelen (groep 1, 2, 4, 5, en 7). Oefenen in onderhandelen 

(allebei zeggen wat je wél wilt en bedenken hoe het voor beiden leuk is). 
 Samen spelen en werken: geven en nemen (groep 1, 2, 3, 4, 5, en 7). Weten dat je bij 

onderhandelen altijd moet “geven en nemen” (allebei een beetje je zin). 
 Samen op internet: omgangsvormen in het “gewone” leven op internet. 
 
Team Agnetendal 

 

WIST JE DATJES
Groep 1-2a 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- juffen zijn lief 
- juffen maken ook veel grapjes. 

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


Groep 1-2b 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- dat je hulpjes naast je hebt 
- dan ben je lekker de baas 
- dan kan je filmpjes op het digibord opzetten 
- samen in de kring spelletjes spelen 
- 10 kinderen uit groep 1-2b willen een juf of meester worden en 18 kinderen willen iets anders  
   worden 
- 1 meisje wil een meester worden maar de anderen weten niet goed of dit wel kan. 
 
Groep 3 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- kinderen lesgeven 
- kinderen troosten 
- kinderen leren lezen en schrijven 
- nieuwe schoenen 
- kinderen taal leren 
- kinderen rekenen leren 
- spelen met kinderen. 
 
Groep 4 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- dat je niet hoeft te mopperen en dat kinderen luisteren 
- je kan goed uitleg geven 
- je kleurt goed 
- omdat je met kinderen werkt en ze wat kan leren 
- je doet leuke dingen en je leert mensen kennen. 
 
Groep 3-4 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- veel thee drinken 
- dat je alles mag bepalen 
- dat je kinderen dingen leert 
- met zoem op het bord werken 
- met kinderen samenwerken. 
 
Groep 5 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- lesgeven 
- kinderen helpen 
- je kan heel aardig zijn voor kinderen 
- je leert heel veel nieuwe mensen en kinderen kennen 
- je kan zelf ook nog elke dag oefenen 
- je krijgt elk dag heel veel complimentjes 
- je krijgt elke dag heel veel knuffels. 



Groep 6 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- kinderen helpen om beter te kunnen leren 
- complimenten geven 
- interesse die de kinderen tonen in de lessen die je geeft 
- om het geld. 
 
Groep 5-6 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- zien hoe kinderen ontwikkelen 
- je bent de baas van de klas 
- leuk om klas in te richten 
- de juf mag vaak met gelpen schrijven 
- werken met kinderen 
- digibord gebruiken 
- lekkere dingen eten zoals traktaties. 
 
Groep 7 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
 
- kinderen kan je helpen en iets leren 
- andere kinderen leert kennen 
- leuke dingen doen 
- met het digibord werken 
- dat je zelf het werk niet mee hoeft te maken. 
 
Groep 8 
Wat denken jullie dat het leukste is aan juf of meester zijn? 
  
- het werken met kinderen 
- de ontwikkeling van kinderen volgen 
- zien waar ze goed in zijn 
- kinderen iets leren/bijbrengen 
- zorgen voor een gezellige sfeer in de klas 
- de baas van de klas 
- leren van elkaar zoals kinderen van de juf 
- maar ook de juf van de kinderen 
 

VOEDSELBANK; HELPT U MEE? 

Ook dit jaar helpen we de Voedselbank met het inzamelen van houdbaar 
eten en drinken (geen speelgoed!). De box staat vanaf 19 november in de 
gang bij de grote hal en zal 3 december weer door de Voedselbank 
worden opgehaald.   
Alvast bedankt voor uw hulp!   
 

 

 



GEZOCHT; CONTROLEPOSTEN VOOR HET VERKEERSEXAMEN 

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in 
Valkenswaard leggen in de maand april het verkeersexamen 
af. Op donderdag 2 april 2020 is het landelijke theorie-
examen op school en op DINSDAG 14 APRIL 2020 fietsen 
bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de 
Markt. 
 
Praktisch verkeersexamen 
De organisatie van dit examen ligt bij de scholen en ook 
voor een belangrijk deel bij de Afdeling Valkenswaard van 
Veilig Verkeer Nederland (VVN).  
Enkele tientallen vrijwilligers zijn ieder jaar druk in de weer om met name het praktijkexamen vlot 
en soepel te laten verlopen.  
Deze herkenbare controleposten van het verkeersexamen noteren de gedragingen van de 
kinderen. Tegenwoordig met behulp van een Controlepost-App, met het doel de deelnemers het 
felbegeerde verkeersdiploma te  laten behalen.  
 
Nieuw: app voor controleposten 
Er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone waarmee de prestaties van de 
kinderen beoordeeld kunnen worden.  
Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd (ruimschoots) bereikt. Zij zijn niet 
allemaal even bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.  
 
Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool. Kom daarom VVN een 
dag meehelpen als digitale controlepost.  
U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst meegaat en 
zodoende kan blijven plaatsvinden.  
 
Tenslotte 
Wij zoeken dus: Controleposten verkeersexamen  
* Dinsdag 14 APRIL van 08.00 tot 16.00 uur (incl. lunch en koffie/thee). 
Vooraf wordt een korte instructie gegeven met uitleg over de Controlepost-App en waarop gelet 
wordt bij het Verkeersexamen (op dinsdagavond 7 april a.s., 19.00 uur in De Hofnar.  
 
Heeft u vragen? Ga naar de leerkracht van groep 7 of rechtstreeks bij: 
 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard 
Hans Brekelmans 
Telefoon 040 2015161  
jambrekelmans@onsbrabantnet.nl 
 
Wij rekenen op u! 
 

MAD SCIENCE 

Afgelopen week hebben alle leerlingen van basisschool Agnetendal gekeken naar de voorstelling 
van Mad Science. Dit is een project waarvoor jij je kan inschrijven. Isa en Nora van groep 7 

vertellen wat je tijdens dit project gaat doen.   
  

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


Hoi allemaal,  
Mad science is er weer.  
Doe je mee?  Je doet veel leerzame activiteiten 
van mad science. Je leert over de ruimte en over je 
eigen laboratorium. Daarna ga je ook een raket 
lanceren op je eigen schoolplein! Schrijf je in, want 
dit mag je niet missen!!!!  
  
Alle leerlingen hebben na afloop een formulier 
meegekregen waarop staat hoe ze zich kunnen 

inschrijven.   
 

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIEAVOND HEILIG VORMSEL 

 
 
 
 
 

             
         Heilig Vormsel 2020  

              van de R.K. Parochie Heilige Willibrord 
   

Voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van alle basisscholen wordt er een informatieavond 

gehouden met betrekking tot het Heilig Vormsel, wat tegenwoordig om het jaar in de Nikolaaskerk 

te Valkenswaard plaatsvindt. Aan het eind van de basisschool moeten er verschillende keuzes 

gemaakt worden, o.a. welke school gekozen wordt. Ook mag je er als groep 7 en 8 leerling dit jaar 

voor kiezen of je wel of niet gevormd wilt worden.  

Hebben jij en je ouders/verzorgers hier al over nagedacht? 

 

De parochie wil je daar graag bij helpen, tijdens de informatieavond wordt er uitgelegd wat het 

sacrament van het Heilig Vormsel en de voorbereidingen daarop inhouden. 

Jullie (ouders/verzorgers en kinderen) zijn van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 19 

november 2019 in de pastorie van de Heilige Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard. Om 

19:00 uur voor de leerlingen van de scholen de Grasspriet, de Pionier, Schepelweyen en Belhamel.  

20.00 uur voor leerlingen van de scholen: de Smelen, Dorenhagen, Windroos, het Smelleken, 

Agnetendal en Sint Martinus. 

 

Op deze info avond willen wij proberen om voor jou de keuze te vereenvoudigen. Tijdens de 

bijeenkomst van ± 1 uur wordt het een en ander over de voorbereidingen en over het Heilig Vormsel 

zelf verteld. De vormselviering is gepland voor zondag 31 mei 2020. Op de info avond ontvang je 

een informatieboekje met belangrijke data en telefoonnummers. Je hoeft deze avond nog niets te 

beslissen, dat kan later ook nog. 

 

Heb je interesse, maar ben je voor deze avond verhinderd, laat het ons dan even weten! 

 

Graag tot ziens, 

De Vormselstuurgroep 

 

Contact: Annelies van Doormalen, tel. 040-2044777 

e-mail: familievandoormalen@upcmail.nl 

 
 


