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 Opening plein: terugblik 
Je zou het bijna vergeten, maar het is nog maar een krappe week geleden dat ons schoolplein officieel werd 
geopend. 
Het weer was 's ochtends gelukkig nog redelijk, maar 's middags, toen de ouders en anderen door de 
kinderen werden rondgeleid, regende het helaas. 
Ondanks dat dat een beetje een treurige aanblik gaf, was de sfeer opperbest. Er was veel belangstelling, de 
kinderen vertelden graag over hun verstopplekjes en favoriete spelletjes en ouders genoten er zichtbaar 
van dat hun kinderen zo enthousiast waren. Erg leuk. 
Ook de workshops in de klassen vonden de kinderen mooi om te volgen. Kortom, wij hebben een heel 
positief gevoel aan deze dag overgehouden. 
In deze tijd van het jaar is de tuin natuurlijk niet op z'n mooist, maar over een paar maanden, als alles weer 
tot leven komt, dan komt u nog maar eens kijken. (En eerder mag dat natuurlijk ook.) 
https://roderjournaal.nl/artikel/1058787/prachtplein-voor-valkhof.html 
 

 Van groep 7: Nationaal Schoolontbijt  
De burgermeester kwam op school. Meester Coos vertelde iets over ontbijten en wie er jarig was en daarna 
de burgermeester. Daarna gingen we verjaardag zingen.  
Toen gingen we ontbijten. De burgermeester ging in groep 8b bij meester Armein eten. De andere klassen 
gingen ook ontbijten. Er was alleen maar gezond eten maar wel lekker. Er was pindakaas, kaas , 
appelstroop, melk, thee , yoghurt, water, cracker en brood. 
Iedereen at gezond, dus een goede start van de dag. We kregen een kalender van de fabeltjeskrant.  
We hebben lekker gegeten. 

einde 
Jildau en Amelie 
Groep7  
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Julia van der Starre 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

https://roderjournaal.nl/artikel/1058787/prachtplein-voor-valkhof.html
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Burgemeester op bezoek 
Onze school was dit jaar ook uitgekozen voor het zogenaamde 
Burgemeestersontbijt. 
Burgemeester Klaas Smid kwam gezellig mee-ontbijten, zoals u 
hierboven leest. 
Hij deed ook een donatie aan de organisatie "Het Vergeten Kind", 
omdat dat dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt is. 
 
Zie https://www.hetvergetenkind.nl/ 

 

 Onderwijsstaking 
Na alle aanvankelijke verwarring over de onderwijsstaking, was het gisteren dan zover. Het team van onze 
school heeft een manifestatie in Leeuwarden bezocht. 
Gisteren en vandaag is ook de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. 

Of dit iets opleveren wat ons vak op korte termijn weer 
aantrekkelijk maakt voor jonge mensen en zij-instromers, dat 
moeten we afwachten. 
Ouders die hebben laten weten de acties te steunen, danken 
wij daarvoor hartelijk. 
 
Vergeleken met scholen in grote steden, waar het leraren- en 
schoolleiderstekort echt rampzalig is, gaat het bij ons tot nu 
toe nog aardig goed. Afkloppen. Vacatures kunnen nog steeds 
worden ingevuld. Maar de problemen zijn net een olievlek die 
zich langzaam maar zeker over ons land uitbreidt. 
Vervanging van afwezige leerkrachten wordt inmiddels ook 
hier steeds lastiger. Het aantal beschikbare invallers loopt 
namelijk hard terug. 
Het kaartje hiernaast voorspelt ook in onze omgeving 
groeiende problemen. 
Het is en blijft een spannende tijd. 

 

 Luizen update 
Groep i/1-b, 6 en 7 zijn luizenvrij. In 8-b is helaas wel wat gevonden. 
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 11 November 
Maandag a.s. gaat de onderbouw onder schooltijd "proeflopen" voor Sint Maarten. 
Voor de ouders van de kleuters (de groepen i, 1 en 2):  de kinderen hoeven geen 
stokje voor de lampion mee te nemen. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

https://www.hetvergetenkind.nl/

