
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 13-01-2020) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders,  
  
Deze week wordt er niet schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema van Goed Gedaan!  
Het is een zogenaamde herhalingsweek.  
  

 
  
Deze week wordt gebruikt om een bepaald thema te herhalen. Meestal kies je dan een thema 
waarvan jij als leerkracht denkt dat het goed is voor jouw groep om nog eens te horen. Of je kiest 
voor een geheel ander onderwerp dat past bij wat op dat moment speelt in je groep.  
  
Bovendien zijn er tal van sociale spelletjes die heel zinvol zijn om te spelen in je groep.  
  
Een schooljaar heeft meestal vier keer een herhalingsweek.  
   
Team Agnetendal  

 

WIST JE DATJES
Deze keer geen wist je datjes. 
 

SCHOONMAAK SCHOOL 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe partij 
gecontracteerd voor de schoonmaak van scholen. Met de overstap naar een nieuwe partij zijn er 
een aantal zaken gewijzigd: de kwaliteitseisen zijn gelijk gebleven, de manier waarop gewerkt 

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


wordt is gewijzigd. Er is afgesproken dat er resultaatgericht schoongemaakt wordt in plaats van 
schoonmaken op basis van een vooraf vastgesteld aantal uren. Omdat chloor wettelijk niet meer 
gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt met biologische schoonmaakmiddelen.  
Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om alles 
goed te laten verlopen. Tussen SKOzoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom vanaf 
het begintraject veelvuldig overleg plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten constateren dat op 
sommige scholen de kwaliteit van de schoonmaak niet is zoals die moet zijn. Wij snappen dat 
ouders hier ook tegenaan lopen. Via dit bericht brengen wij jullie daarom op de hoogte van de 
zaken die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat het schoonmaakresultaat op alle scholen 
structureel op orde komt.  
  
Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de 
klachtenregistratie en de benodigde actie naar aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er 
onafhankelijke metingen uitgevoerd. Verder heeft het bedrijf met personeelsproblemen te maken. 
Dit ontslaat hen echter niet van hun verplichtingen om te zorgen voor een goede schoonmaak.  
  
Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het 
College van Bestuur en het schoonmaakbedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat uiterlijk 
1 februari 2020 het schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde moet zijn.   
 

IJSPRET GROEP 5 T/M 8 

Beste ouder, 

Tijd voor ijspret! Op vrijdag 13 december gaan we met de groepen 5 t/m 8 schaatsen op de 
schaatsbaan in Valkenswaard.  
 
 

Tijd Groep en contactgegevens Vervoer Vertrek vanuit 
school 

08.30 – 10.30 uur 5 ebressers@skozok.nl 

Geef ook aan hoeveel leerlingen 
u kunt meenemen.  

Auto 08.30 uur 

08.30 – 10.30 uur 5/6 mtheuws@skozok.nl  

Geef ook aan hoeveel leerlingen 
u kunt meenemen. 

Auto 

 

08.30 uur 

08.30 – 10.30 uur 6 mvandendungen@skozok.nl 

Geef ook aan hoeveel leerlingen 
u kunt meenemen. 

Auto 08.30 uur 

10.00 – 12.00 uur 7 jhoeks@skozok.nl Fiets 09.30 uur 

10.00 – 12.00 uur 8  evandelft @skozok.nl Fiets 09.30 uur 

Vervoer 
We zijn nog op zoek naar ouders die mee kunnen fietsen/ rijden naar de schaatsbaan.  

mailto:ebressers@skozok.nl
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Bent u in de gelegenheid, geef dat dan door aan de groepsleerkracht, zie bovenstaande 
mailadressen. 

 

Waar moet u nog aan denken? 
De kinderen mogen zelf schaatsen meenemen. Als uw kind geen schaatsen heeft, kunnen ze deze 
zonder bijkomende kosten huren bij de schaatsbaan. Met name bij de kleinere maatjes is maar een 
beperkt aantal aanwezig.  
Denkt u aan warme kleding zoals een goede jas, das, muts en handschoenen (verplicht). 

 

Met vriendelijke groet, leerkrachten groep 5 t/m 8 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN (GR. 1-2A, 1-2B EN 1C) 

De Nationale Voorleesdagen beginnen met het Voorleesontbijt op 
woensdag 22 januari en duren t/m 1 februari 2020. 
Deze dagen worden vooral gehouden voor kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Zij maken niet alleen kennis met prenten- en 
voorleesboeken. Op school worden boeken meer onder de aandacht 
gebracht en er wordt bewust meer voorgelezen. 
We weten allemaal dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van 
kinderen. Maar niet alleen voor de taalontwikkeling, ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt hierdoor gestimuleerd. 
We willen hier op school ook wat extra aandacht aan besteden.  
                                                                                                                         (prentenboek van het  
                                                                                                                           jaar)                               
Wij houden ons Voorleesontbijt op woensdag 22 januari van 8.35u tot 9.15u. 

We willen voor het voorlezen dit jaar papa’s, mama’s, oma’s en opa’s vragen. U kunt zich opgeven 

bij de groepsleerkracht van uw kind voor donderdag 16 januari. U mag zelf een prentenboek 

meebrengen. Hebt u er geen, dan hebben wij nog wel voorleesboeken. 

De kinderen van groep 1-2a, groep1-2b en groep 1c krijgen op school wat te eten en te drinken, 
We hopen dat ze gaan genieten van de boeken. 
  
De leescommissie, Niceta, Janny en Judith 

 

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 

Onze school doet mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd.  
Vrijdag 22 november vond op school de schoolronde plaats. Enkele kinderen uit 
groep 5 t/m 8 hebben een fragment voorgelezen uit een boek naar eigen keuze. 
Ze hebben dit goed gedaan en de jury heeft een schoolkampioen gekozen.  
 
Nele de Greef uit groep 8 is onze nieuwe schoolkampioen. Zij heeft voorgelezen 
uit het boek “Kruistocht in spijkerbroek”. Nele gaat nu door naar de volgende 
wedstrijdronde in de Hofnar. Gefeliciteerd Nele en veel succes!  
 
 



WAAR WAS JE? 
Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie. 
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, 
verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terugkomen van de vakantie (dus onder 
schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te doen bij de 
leerplichtambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer blijkt dat uw kind 
ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven en/of 
een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per 
kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, 
zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het schooljaar zonder 
toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels voor verlof op onze website. 

 

NIEUWS VANUIT DE BIBLIOTHEEK 

Sinterklaas en kerst voorlezen  
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het 
Sinterklaas of Kerst voorlezen in de bieb. Liever thuis? Neem een 
kijkje bij onze sinterklaasboeken of kerstboeken in de online catalogus 
op www.bibliotheekdekempen.nl/catalogus. Dit jaar hebben we ook 
een uniek sinterklaasverhaal van lokale bodem, je vindt deze op onze 
website onder het menu ‘actueel - nieuws’.   
 
Programmeren met robots, ontdekken met de Little Bits en 3D printen  
Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier valt voor kinderen van alles te leren, 
doen en ontdekken. Met robot Dash leren kinderen programmeren en met Little Bits, kleine 
elektronische onderdeeltjes, maken kinderen allerlei uitvindingen. Ook is er een tweedelige 
workshop 3D printen. Hier leren ze een ontwerp van bijvoorbeeld hun eigen ruimtevaartschip of 
fantasiedier maken en printen. De workshops worden gegeven in verschillende vestigingen van 
Bibliotheek De Kempen. Kijk in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl, onder het menu 
‘actueel - agenda’.   
 
Online oefenen voor school  

Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de basisschool. 

Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met je Bibliotheekaccount en je krijgt 

gratis toegang tot alle oefeningen. Tijd voor een werkstuk? Kijk op https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/ 

en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar Junior Einstein’. 

Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid 
In November is het Week van de Mediawijsheid. De Ouder & Kind Media-Quiz is gelanceerd ter 
ere van deze week. In deze Ouder & Kind Media-Quiz krijgen jullie 10 vragen voorgeschoteld om 
(sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. Speel de quiz, leer van elkaars 
antwoorden en kies daarna een challenge die het beste past bij jullie gezin. Kijk op 
www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz 

UITNODIGING KERSTVIERING 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten), ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder 
iedereen die wil komen, uit om  
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DINSDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 

 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. Tijdens deze viering kunt u luisteren naar 
het kerstverhaal dat door de kinderen zal worden verteld en uitgebeeld en kan iedereen meezingen 
met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar 
voren gevraagd. De groepjes vormen de hoofdrolspelers. Zo zijn er Maria’s, 
Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen en Koningen. Elk kind krijgt bij 
binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. Kom je verkleed 
als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan word je natuurlijk bij dat 
groepje ingedeeld. Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte 
Welkom. Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk 
ook. 
 
Tot ziens in de kerk, werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 
 

BEDANKT! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEUGDHANDBALTOERNOOI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIJNE VAKANTIE 
 

Team Agnetendal wenst iedereen alvast hele 
fijne en gezellige feestdagen toe en een 

gelukkig en gezond 2020!  
 
 
 
 
 
 

 


