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 Sinterklaasviering dinsdag 5 december 2017 
Nog maar 5 nachten … en dan brengt Sinterklaas met zijn gevolg z’n 
jaarlijkse bezoek aan Het Valkhof. 
Sinterklaas arriveert dit jaar via de Kiss & Ride zone. Daarom kunnen 
daar voor schooltijd geen auto’s geparkeerd worden. Wilt u bij het 
brengen van de kinderen uw auto op een andere plaats in de buurt van 
school parkeren? 
Ouders die de aankomst graag willen zien, verzoeken wij om dat te 
doen aan de overkant op de stoep in de Statenlaan en eventueel aan 
de rand van de K&R zone. 

De kinderen vanaf groep 5 mogen vanaf 8.00 uur de surprises naar binnen brengen. 
’s Morgens bij het binnenkomen kunnen de kinderen hun jassen eerst aanhouden. 
Met z'n allen wachten we Sinterklaas op op de K & R zone. Daarna gaan Sint en de kinderen  
naar binnen. 
Meester Coos zal in Het Valkennest /Speellokaal  Sinterklaas  en de Pieten verwelkomen en  
alle klassen van school zullen hen daar toezingen!! Het spreekt voor zich dat daar helaas 
geen ouders bij kunnen zijn. 
 
Alle kinderen krijgen in de fruitpauze een traktatie en drinken in Sintsfeer. Geen fruithap 
mee dus die dag! 
Wel moeten alle kinderen hun lunch mee!!  Dat gaat net als andere dagen gewoon in de eigen klas 
plaatsvinden.  
Alle groepen zijn om 14.00 uur vrij. 
 

 12 December: staking of niet? 
Via de kinderen heeft u onlangs een brief van het schoolbestuur (Opon) gekregen over de kans op een 
volgende onderwijsstaking. Die zou dan eventueel plaatsvinden op 12 december a.s. 
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Het gevoel onder onderwijsmensen in Nederland is, dat de regering zich onvoldoende realiseert hoe hoog 
de nood in het basisonderwijs is en misschien ook niet goed inschat dat de meeste leerkrachten echt geen 
genoegen meer nemen met een doekje voor het bloeden. 
 
Werkdruk van leraren speelt zich vaak buiten het zicht van de ouders af, maar ook u krijgt vast wel eens 
wat mee van de druk waar de leerkracht van uw kind mee te maken heeft. Ouders beklagen zich op scholen 
wel eens over drukke groepen, grote groepen, of over het feit dat de leerkracht maar beperkte tijd heeft 
om aan een kind te besteden. Ouders en de maatschappij verlangen dat er 'passend onderwijs' wordt 
gegeven waarbij ieder kind individueel, op maat wordt geholpen. En dat moet je in je eentje voor de klas 
dan maar even waarmaken. Aan de ene kant zijn er dus hoge verwachtingen en aan de andere kant is er de 
onmogelijkheid om daaraan in de praktijk volledig te kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor dat er erg veel burn-
out klachten voorkomen onder leerkrachten. 
Voeg daar ook de slechte betaling nog bij en u snapt dat er steeds minder jonge mensen interesse hebben 
in een baan als onderwijzer. De vraag is dus: Wie geeft de kinderen straks nog les? 
De eerste signalen zijn er al. Het Valkhof heeft tot nu toe nog nooit een klas naar huis hoeven te sturen, of 
klassen hoeven samen te voegen omdat er geen leerkracht beschikbaar is, maar scholen in de omgeving al 
wel. Er zijn gewoon te weinig meesters en juffen. De problemen die in de grote steden nu al volop spelen, 
komen inmiddels ook naar ons toe. 
 
Kijkend naar de stemming in het team en bij andere scholen in de gemeente, moet u er rekening mee 
houden dat onze school op 12 december gesloten zal zijn. 
Tenminste, als de landelijk staking doorgaat. De onderwijsorganisaties zijn namelijk nog volop in overleg 
met het ministerie, maar de inschatting is, dat de kans dat dat wat zal opleveren niet zo groot is. Op 5 
december komt daar duidelijkheid over en hoort u het zo spoedig mogelijk van ons. 
Wij adviseren u daarom om nu al na te denken over de opvang van uw kinderen. De organisaties voor 
buitenschoolse opvang (BSO) zijn op de hoogte gebracht van de mogelijke stakingsdag. 
 

Reuze Techniek Keuze 
Vrijdag 24 november hadden de groepen 1 tot en met 8 techniekmiddag. Je kon verschillende onderdelen 

doen, zoals: luchtdruk, stroomkring en magneten. Het was erg leuk. Wij hebben zelf de onderdelen 

luchtdruk en magneten gedaan. Ik heb zelf magneten gedaan. We gingen verschillende proefjes doen. Zoals 

kijken hoe sterk magneten zijn en nog veel meer. Te veel om op te noemen.  

Dit was ons verslag van Sarah en Kim uit 6a 

Onderaan deze Valkinfo een foto-impressie. 
 

 Een stripverhaal 
We werken op school met portfolio's. 
Daarin bewaren kinderen werkstukken waar ze trots op zijn, schrijven ze wat ze kunnen en wat ze nog 
zouden willen leren. 
Wij kwamen een mooi werkstuk tegen waar je als kind echt trots op zou kunnen zijn en konden het niet 
laten dat aan deze Valkinfo toe te voegen: een stripverhaal van Tess Kramer uit groep 5. 
Zie onderaan deze Valkinfo. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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