
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

ENQUÊTEFORMULIER 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben een week afstandsonderwijs achter de rug. We willen graag met ouders het 
afstandsonderwijs evalueren. We zijn in afwachting van de persconferentie van dinsdag, maar de 
kans is behoorlijk groot dat de lockdown langer gaat duren.  
Iedereen doet zijn uiterste best om alles zo goed mogelijk te doen. Het begeleiden van leerlingen 
thuis verloopt overal anders.  
We willen onze waardering uitspreken voor ieders inzet! Dankjewel! 
 
U ontvangt uiterlijk woensdagochtend een link naar een enquêteformulier. In dit formulier vragen 
we u om een aantal vragen te beantwoorden die gaan over het afstandsonderwijs en het contact 
met school. 
 
We gebruiken uw input om zicht te krijgen op hoe u (en uw kind/kinderen) het afstandsonderwijs 
ervaren. Wat gaat er goed en moeten we zeker blijven doen en welke tips heeft u? 
 
Vriendelijke groeten, 
namens team Agnetendal, 
Maaike Nieuwenhuis 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2021! 

U kunt hiervoor een aanmeldformulier en ontwikkelingsformulier 

invullen op de website van onze school; www.agnetendal.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven, dus 
vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening kunnen 
houden. 
 
 
 
 

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


EVEN VOORSTELLEN  
Hallo allemaal, 
 
Graag stel ik mezelf voor als nieuwe leerkracht van de 
bovenbouw op basisschool Agnetendal! Mijn naam is Brenda 
den Hertog. Ik ben 25 jaar oud en kom uit Valkenswaard. In 
2017 heb ik de Pabo afgerond en heb toen de keuze gemaakt 
om een vervolgstudie te gaan doen. Momenteel ben ik bezig 
met de master Onderwijskunde en werk ik drie dagen op 
basisschool Sint Martinus in groep 7/8. In februari rond ik mijn 
studie af waardoor ik fulltime kan gaan werken. Ik ben erg blij 
dat ik de overige twee schooldagen op basisschool Agnetendal 
mag gaan invullen. Op maandag zal ik ondersteunde taken 
hebben in de groepen 6 t/m 8. Op vrijdag sta ik in groep 7. Ik 
kijk uit naar 22 februari.  
 
Tot over een tijdje!  
 
 
 
 
Beste ouders en natuurlijk beste kinderen,                                                                                                      
 
Vanaf 1 februari kom ik op jullie school werken. Drie dagen in 
groep 6. Super leuk! 
Ik ben Jos van der Looy, 60 jaar oud, vrijgezel en 21 jaar 
werkzaam in het onderwijs. 
Momenteel werk ik op de AZC-school De Opstap in Maarheeze. 
Daarvoor werkte ik 8 jaar in Waalre en vele jaren in Eindhoven. 
Ik woon in het buitengebied van Ospel in een huis met veel 
ruimte. 
Prima voor mijn hobby’s. Zoals bezig zijn in de natuur, tuinieren 
en dieren verzorgen. 
Ik lees graag ( ook stripboeken), vier graag carnaval en doe 
vrijwilligerswerk bij de Scouting. 
Ik heb er zin in met groep 6.  
Wat ik vooral leuk vind in groep 6, naast bezig  zijn met rekenen, taal en lezen of wereldoriëntatie, 
zijn de creatieve lessen als handenarbeid en tekenen. Hier kunnen kinderen zich vaak creatief 
goed uiten en laten zien wat ze kunnen. 
 
Ik zie jullie 1 februari en we gaan er samen nog een leuk jaar van maken! 
 
Tot ziens! 
Meester Jos 
 

 


