
 

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 27-01-2020) 

 

SCHOOLKALENDER 
Klik hier voor de kalender op de website 

 

 

GOED GEDAAN! 
Beste ouders, 
 
In les 8 van Goed gedaan staat het onderwerp “Wat voel 
ik?’ centraal. 
 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende inzichten en 
vaardigheden: 

 Zelfkennis: eigen emoties herkennen (groep 1 t/m 
8). Eigen emoties (en de nuances daarin) leren 
herkennen en benoemen. 

 Zelfkennis: weten wat helpt (groep 1 t/m 8). Weten 
hoe je je weer wat prettiger kunt gaan voelen 
wanneer je boos, bang of verdrietig bent (rustig 
vertellen wat er is en iets doen waar je weer rustig / 
blij van wordt) 

 Rekening houden met anderen: emoties van 
anderen (groep 1 t/m 4). Leren wat je het beste kunt 
doen als een klasgenoot bang, boos of verdrietig is 
(troosten, even met rust laten, helpen). 

 Omgaan met media-informatie, niet alles is waar (groep 6 en 8). Bewust worden van het feit 
dat emoties op televisie vaak worden overdreven of uitvergroot. 

 
Dit thema is een erg belangrijk thema in de groep. Het is voor kinderen zeer herkenbaar. Ze maken 
het bijna dagelijks mee dat zij zelf of een klasgenoot boos, bang of verdrietig is. Wanneer zij zie 
emoties kunnen herkennen is dat al een stap in de goede richting. Niet alleen bij klasgenoten 
herkennen, maar vooral bij zichzelf. Wanneer die bewustwording er is, kunnen ze iets 
ondernemen. 
 
Team Agnetendal 
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WIST JE DATJES
Wat hebben jullie in 2019 al bereikt als groep waar je trots op bent en waar jullie dit jaar mee 
doorgaan? 

1/2 A We kunnen elkaar goed helpen en fijn samenwerken.  

1/2 B Goed werken en doorzetten, net als GoGo. We zijn trots op alles wat we 
gedaan hebben. 

1 C  

3 Veel letters geleerd, we kunnen al goed taal, goed lezen plus en mis 
kunnen ze, dat de juf goed kan helpen, goed een dictee maken, goed 
schrijven.  

3/4 Voor elkaar opkomen, goed op je stoel zitten.  

4 Goed luisteren, doorzetten, naar de uitleg luisteren, ze pesten niet meer. 

5 Deelsommen, rustig binnenkomen, samenwerken, lief zijn voor elkaar, 
minder ruzie maken, Fixie en Growie, G-cirkel, leerkuil, de maanden van 
het jaar, moeilijke tafels.  

5/6 Geen halpasjes afgepakt, goed met elkaar omgaan, dat we hard werken, 
goed samenwerken, goed naar elkaar luisteren, we zijn derde geworden bij 
het handbaltoernooi.  

6 In groepjes zitten en werken. 

7 Plezier maken. 

8 Goed schakelen tussen leuk en serieus, inzet juiste mindset, werken met 
eigen doelen, oog en oor voor elkaar, zelf regelen wat we moeten doen.  

 
Welke goede voornemens hebben jullie als klas voor 2020? 

1/2 A Heel veel samen leren. 

1/2 B Nieuwe bouwwerken leren maken met de nieuwe constructiematerialen. 
Veel in de huishoek spelen. 

1 C - Elkaar helpen 
- Goed luisteren naar elkaar 
- Samen veel plezier maken in het nieuwe klasje 

3 Goed samenwerken, nog beter luisteren, sommen tot de 20 en meer 
maken uit het hoofd leren.  

3/4 Meer fluisteren, duim onder wijsvinger boven, buiten je voeten uitstampen, 
niet meer op de wc-bril plassen, altijd goedemorgen zeggen tegen de 
juffen, iedereen moet met een goed gevoel naar huis gaan.  

4 Niet meteen boos worden op elkaar, beter naar elkaar luisteren, samen 
werken, aardig zijn voor elkaar, niet kletsen zodat we meer tijd voor leuke 
dingen hebben . 

5 Om tijdens het werken te fluisteren in plaats van heel hard te praten.  

5/6 Betere werkhouding hebben, dat iedereen gezond en gelukkig wordt, dat 
we niemand buitensluiten, niemand pesten.  

6 De wc-bril schoonhouden, geen ruzie meer onder elkaar, meer serieus 
doen in de klas.  

7 Praten op het juiste moment, geen geweld, netjes taal gebruik, niet 
roddelen, vraag-vinger in de lucht.  

8 Allemaal op het passende niveau komen op de middelbare school.  

 



Deze wist-je-datjes zijn gemaakt door een heleboel kinderen uit groep 8 en een beetje door de juf. 
We hadden zoveel te doen, dat we allemaal een deel gedaan hebben. Samenwerken kunnen we 
wel!   
 

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2020! 

U kunt voor uw kind 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. 
 

VACATURE OUDERGELEDING GMR 

Geachte ouders,  

 

SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over 

schooloverstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders 

vertegenwoordigd. Per januari 2020 ontstaat een vacature voor een ouderlid van de GMR. Alle 

geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van een MR te zijn. 

Het heeft onze voorkeur dat het nieuwe ouderlid kennis heeft van financiën in het onderwijs of het 

sociale domein. 

 

• Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals het vormgeven van een nieuw  

  College van Bestuur en de gewenste organisatievorm om SKOzoK toekomst proof te maken?  

• Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? 

• Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 

 

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 

 

Meer informatie  

Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om te zien hoe dat gaat? Op maandag 27 januari 

aanstaande ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan 

het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR-

leden. 

 

Reageren op de vacature voor ouderlid van de GMR kan via het secretariaat van de GMR (Marja 

Mesman: 040-2531201 / mmesman@skozok.nl). 

Ook voor meer informatie over de vacature en/of het inplannen van een persoonlijk gesprek kan 

contact worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. Het secretariaat legt dan contact 

met een van de GMR-leden. 

 

Informatie over de GMR is te vinden op: 

http://www.agnetendal.nl/
mailto:mmesman@skozok.nl


www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap. 

 

Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement een stemming georganiseerd. 

 

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer snel op sterkte 

hebben! 

 

Met vriendelijke groet, 

Pearl van Gils, voorzitter GMR 

Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN; MUZIKALE VERTELLING  - MOPPEREEND 

Op woensdag 22 januari om 15:00 uur kunnen alle peuters en kleuters zich mee laten voeren in de 
wereld van Moppereend. Deze gratis vertelling is gebaseerd op het prentenboek Moppereend, 
wordt verteld door Ardy Roothans (Bibliotheek De Kempen) en muzikaal begeleid met harpmuziek 
door Renske Leuw (Centrum voor Muziek en Dans).  
 
Woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari staan in het teken van de Nationale 
Voorleesdagen. Ieder jaar kiest de jury een Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat het boek 
Moppereend, geschreven door Joyce Dunbar, geïllustreerd door Petr Horáček en vertaald door 
Jesse Goossens. 
 
Moppereend 
Moppereend is een mopperboek om vrolijk van te worden. Eend is mopperig. Haar vijver is 
opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste… dat denkt zij.  
Komt het nog goed met eend? Kom erachter tijdens deze gratis muzikale vertelling, verzorgd door 
De Mixerij.  
 
De Mixerij 
De Mixerij is een nieuw initiatief van Bibliotheek De Kempen, Centrum voor Muziek en Dans, 
Theater De Hofnar en Cordaad Welzijn, allen bewoner van het gebouw De Hofnar. 
 
Onder de naam ‘De Mixerij’ bundelen zij hun krachten en brengen, in een afwisselend programma 
voor jong en oud, elkaars werelden samen. Om mensen met elkaar in contact brengen, te 
inspireren en soms ook uit te dagen zelf creatief aan de slag te gaan. De activiteiten vinden 
voornamelijk plaats ‘Boven de boeken’ – bovenin Bibliotheek De Kempen. 
 
Reserveren 
De toegang is gratis, aanmelden kan via de website van Theater de Hofnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WERE DI KIDS ACADEMY 

De Kids Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 3, 
4 en 5 van basisscholen in de gemeente Valkenswaard en 
Leende. Vanaf maandag 6 januari 2020 is het mogelijk om 
je in te schrijven voor BLOK 3 en/of 4 van het naschoolse 
sport- en cultuuraanbod!  
  
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met 
onder andere Judo, Freerunning, Lego Robotica, Light 
Graffiti en nog veel meer! En als kers op de taart sluiten we 
ieder blok af bij het leukste en spannendste 
indoorspeelparadijs van Nederland. Onder begeleiding van 
de buurtsportcoaches mogen de kinderen een uurtje vrij 
spelen bij Monkey Town in Valkenswaard.  
De lessen worden op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 
17.30 uur op verschillende locaties aangeboden.  
  
Uiterlijk maandag 24 februari 2020 moet je inschrijving voor 
BLOK 3 binnen zijn. Voor BLOK 4 is dit maandag 
18 mei 2020. Wacht niet te lang, want vol is vol!  
Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per 

cursus? Kijk snel op onze website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/  
 

 

WERE DI JUNIOR ACADEMY 

De Junior Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Valkenswaard 
en Leende. Vanaf maandag 6 januari 2020 is het 
mogelijk om je in te schrijven voor BLOK 3 en/of 4 van het 
naschoolse sport- en cultuuraanbod!  
  
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met 
onder andere Climbing & Boulderen, Archery 3D, Heel 
Valkenswaard Bakt, Wildwater Kayak Experience en nog 
veel meer!   
De lessen worden op donderdagmiddag tussen 16.00 en 
18.00 uur op verschillende locaties aangeboden.  
  
Uiterlijk woensdag 5 februari 2020 moet je inschrijving 
voor BLOK 3 binnen zijn. Voor BLOK 4 is dit woensdag 20 
mei 2020. Wacht niet te lang, want vol is vol!  
Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per 
cursus? Kijk snel op onze 
website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-
leende.nl/  
  
  

 

https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/
https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/
https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/

