
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 9-12-2019) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Geachte ouders, 
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de inhoud van thema 7: “Druk, druk, druk”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en vaardigheden: 
 Zelfkennis: weten wat spanning geeft (groep 6 t/m 8). Weten welke situaties, taken of 

gebeurtenissen je gespannen of druk maken. 
 Zelfbeheersing: jezelf ontspannen (groep 1 t/m 5 en 7). Bewust worden van het feit dat je je 

lichaam zelf kunt stopzetten (rustig gaan zitten / even stil zijn) 
 Zelfbeheersing: jezelf ontspannen (groep 1 t/m 8) Leren jezelf te ontspannen (rustig ademen, 

spieren los, aan rustige dingen denken). 
 Zelfvertrouwen: emoties delen / steun vragen (groep 6 en 8) Weten dat het goed is om je 

zorgen en angsten tegen iemand te vertellen 
 Omgaan met media/informatie: zelfkennis (wat kijk / voel ik) (groep 5 en 7) Bewust worden van 

eigen kijkgedrag en van het feit dat je zelf kunt kiezen waar je niet naar kijkt. 
 
Team Agnetendal 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
http://www.kadoriteiten.nl/bordje/interieurbordjes/druk-druk-druk/attachment/druk-druk-druk-kant-2-2/


WIST JE DATJES
Groep 1-2 A 

 Hoe ziet de sint eruit en wat heeft hij aan? 
 Sint woorden stempelen en maken met letters. 

 
Groep 1-2 B 

 Lezen over sinterklaas -----> Hieperdepiep is voor komen lezen. 
 We hebben geoefend om op de rand van de schoorsteen te lopen met pietengym. 
 We maken onze eigen Piet de Smeerpoets handen. 
 Spelen in de Sint en Piet hoek. 
 Er is een stal voor O-zo-snel op school en daar hebben we fopcadeautjes gevonden van 

Malle pietje. 
 We tellen pepernoten en daarna eten we ze lekker op;) 

 
Groep 3 

 Elke dag Sinterklaasjournaal. 
 Sint activiteiten op kiesbord. 
 Sint werkboekje. 

 
Groep 3-4 

 Hieperdepiep kwam voorlezen. 
 De klas versierd. 
 Sinterklaasjournaal gekeken. 
 Sinterklaas spelletjes gespeeld. 
 Fopcadeautjes gekregen. 
 Bekers gevonden van O-zo-snel. 

 
Groep 4 

 Sinterklaasjournaal inclusief ochtend. 
 Hieperdepiep is komen voorlezen. 
 Liedjes gezongen.  
 Sinterklaas tekeningen gemaakt. 
 Nepcadeautjes gekregen. 
 Sinterklaas boeken gelezen. 

 
groep 5 

 Voorgelezen. 
 Tekenopdracht Sint en Piet. 
 Optreden voor Sinterklaas geoefend. 
 Volgende week gaan we rekenen met…..Pepernoten!!!!!! 

 
 groep 5-6 

 Sinterklaas werkboekje 
 Kijken naar Sinterklaasjournaal 
 Onze deur als pakje versierd en het raam versierd. 
 Propjes schilderij gemaakt. 
 Lootjes getrokken.  

 
Groep 6 

 Mooie tekening van Sinterklaas gemaakt. 



 Lootjes getrokken. 
 

groep 7 
 Lootjes getrokken.  
 Huisjes voor op het raam gemaakt. 
 Het Sinterklaasjournaal gekeken. 
 Met de kleuters pietjes gemaakt. 

 
Groep 8 

 Opdracht weektaak: nieuw Sint-kasteel ontwerpen. 
 Huisjes geknutseld voor op het raam. 
 Grote blockposter van Sint. 
 Lootjes getrokken. 
 Sinterklaasjournaal gekeken. 
 Nog geen pepernoten gegeten!;) 

 

Gemaakt door Lise en Mirte uit groep 8 
 

VOORLEZEN IN DE BIBLIOTHEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


