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 Kerstdiner 
Voor de zekerheid nog even de tijden: 
 
Vanaf 17.15 uur: Ouders kunnen de gerechten die ze hebben gemaakt  

naar binnen brengen. 
17.30-18.30 uur: Diner voor de kinderen. 
 
Tot vanavond! 
 

Actie voor Serious Request 
Wij zijn Lars, Sarah, Nick, Roan, Sylvester en Thiemen uit groep 7. 
Wij zamelen lege flessen in voor Serious Request en we verkopen ook 
kniepertjes.  
Wij staan donderdag van 17.15-17.30 uur in het Valkennest om 
kniepertjes te verkopen. 
Van 17.30 - 18.30 uur staan onze staan onze moeders daar om te verkopen en kun je ook nog komen 
Lege flessen kan je inleveren in het lokaal van groep 7a. 
De kniepertjes kosten €1,50 voor 10 stuks.  Ze zijn enorm lekker!!! 
Alvast bedankt voor jullie steun! 
https://www.npo3fm.nl/  
 

Tijdelijke inwoning 
Zoals u misschien wel weet, hebben wij in ons gebouw momenteel drie 
lokalen leeg staan. 
In twee van die lokalen krijgen we na de voorjaarsvakantie, over twee 
maanden dus, tijdelijke inwoning van een andere school; van ’t Hoge Holt 
om precies te zijn. Dit zal duren tot de zomervakantie. 
’t Hoge Holt is de school voor speciaal basisonderwijs van ons bestuur. 
Deze school groeit zo explosief, dat er op zeer korte termijn ruimte nodig is 
voor twee van hun kleutergroepen. 

Hun nog vrij nieuwe gebouw is niet berekend op die groei en het bestuur vraagt daarom noodlokalen aan 
bij de gemeente. Maar dat kost even tijd en de lokalen moeten uiteraard ook nog worden geplaatst. 
Als een schoolbestuur in het ene schoolgebouw te weinig en in het andere te veel ruimte heeft, dan is het 
gebruikelijk om dat onderling (tijdelijk) op te lossen. 
Het betekent voor ons wel, dat wij wat moeten inschikken. Maar ons personeel heeft wel de instelling dat 
we de collega’s en de kinderen van ’t Hoge Holt uiteraard welkom willen heten. Ook voor hen is het niet 
plezierig om hun eigen school te moeten verlaten om tijdelijk ergens anders te worden ondergebracht. 
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Momenteel worden alle mogelijke knelpunten geïnventariseerd en die gaan we een voor een oplossen. 
Daarvoor hebben we nog twee maanden de tijd. Dat gaat vast lukken. 
In de twee groepen die hier komen, zitten in totaal maar ongeveer 20 à 25 kleuters. Zij zullen worden 
begeleid door 2 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten. Wij verwachten dat zij soepel kunnen worden 
opgenomen in ons gebouw. 
De groei van ‘t Hoge Holt komt mede doordat de school bekend staat als een heel goede sbo-school en we 
hebben daarom veel vertrouwen in de mensen die deze groepen gaan begeleiden. 
 

 Geboren 
Meester Siebo, die inmiddels al een paar maanden elke donderdag in groep 7-a vervangt voor 
juf Esmée, is vader geworden van een zoon. 
Zijn naam is Joas. 
Wij wensen hem veel geluk en gezondheid toe in zijn leven. 
 

 

 Plein 
1- Ook deze week hebben een paar ouders hun bezoek aan de sportschool 
kunnen overslaan. Zij hebben hun spieren getraind op het plein. Vooral de 
kruiwagenspieren, de steentilspieren en de metselspieren hebben een workout 
gehad. Dank daarvoor. 
En natuurlijk hebben er weer kinderen even meegeholpen. Zo wordt het steeds 
meer hun plein. Dat is erg leuk om te zien. 
Na de kerstvakantie gaan we door waar we gebleven waren. 
2- Water. Het is verbluffend om te zien welke aantrekkingskracht water op kinderen heeft. De één 
vaart met een stok die een boot voorstelt, de ander bouwt een dammetje en natuurlijk is het een uitdaging 
om er overheen te springen (en helaas dus ook wel eens erin). 
Het Eiland zoals het er nu ligt, is niet de definitieve versie. Nu is het nog te breed en te diep. Er blijft veel 
meer water in staan dan wij vooraf ingeschat hadden. In de kerstvakantie wordt dat aangepakt. Er komen 
na de winter nog planten op en langs, er komen bruggetjes en stepstones en misschien wel een kleine 
uitkijkpost in het midden. 
De verwachting is dat de "gracht" een groot deel van het jaar droog zal staan, maar in regenachtige 
periodes zoals nu, wordt het vanzelf een natuurlijk water-speelelement. 
3- Doordat het plein steeds meer speelvariatie te bieden heeft, zien we ook het sociale gedrag van de 
kinderen in positieve zin veranderen; de onderlinge sfeer verbetert echt. Dat was ook één van onze doelen. 
Ook kunnen de kinderen in de pauze hun gedachten even helemaal verzetten en als ze daarna weer binnen 
komen, dan hebben ze weer nieuwe energie voor de lessen. 
 

 Dat was 2018 
Dit is de laatste Valkinfo van 2018. 
Het was een productief jaar met veel veranderingen; vooral heel veel positieve. 
 
Dingen die je duidelijk ziet: 
Het steeds mooier wordende plein, de nieuwe keuken, de nieuwe look voor de Valk-uil, de 
spiksplinternieuwe bibliotheek, het nieuw naambord langs de Havezathenlaan en de verkeersborden die 
het parkeren (proberen te) reguleren. 
 
Onderwijskundige dingen, die je van buiten niet zo duidelijk ziet, maar die wel erg belangrijk zijn voor de 
kwaliteit van het onderwijs en het leerplezier van de kinderen: 
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De daltonvisitatie leverde een goede beoordeling op voor de school en groep 8 had goede resultaten op de 
Eindtoets. Ook werden er nogal wat moderne leermethodes ingevoerd: voor schrijven, voor aardrijkskunde, 
voor natuur en techniek en voor muziek. In de onderbouw wordt gewerkt aan een steeds soepeler 
overgang van groep 2 naar 3 en het hele team volgt een cursus over hoogbegaafdheid. Daarnaast werd de 
invoering van de Vreedzame School afgerond, zodat dat nu een vast plek heeft in de school. 
 
Waren er ook minder leuke dingen? Natuurlijk. Zo zijn er altijd kinderen voor wie het naar school gaan 
moeilijk is en waar ouders en leerkrachten zich dan zorgen over maken. Het is dan o zo belangrijk om daar 
samen open over te praten. Gelukkig gebeurt dat in het algemeen heel goed. 
En voor de school als geheel is het best wel een beetje jammer dat het leerlingenaantal terugloopt, vooral 
omdat er juist zoveel positieve ontwikkelingen zijn. De oorzaak is bekend: vergrijzing van het dorp en onze 
buurt. 
Maar groot zijn is niet hetzelfde als goed zijn. En voor dat laatste hebben we in 2018 erg ons best gedaan 
en daar gaan we in 2019 mee door. 
 

 Wat wordt 2019 ? 
Wat wij over een jaar in de Valkinfo schrijven als we terugkijken op 2019, 
zou ik niet durven zeggen. 
Wel hoop ik dat het weer een positief verhaal wordt. 
Namens alle medewerkers van Het Valkhof wens ik alle ouders en 
kinderen een fijn, leerzaam en gezond jaar toe, waarin we samen in een 
goede sfeer kunnen werken en leren. 
Een mooie kerst en een fijne vakantie allemaal! 
Wees voorzichtig met vuurwerk en tot maandag 7 januari 8.30 uur. 
Coos Boerma 
directeur 

 

 Van buiten / op de folderkast 
Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een 
Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij GSV Statera. 
Nijntje is ambassadeur van het Beweegdiploma. Dat bestaat uit twee lessenseries:   
Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen 
Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen 
Vanaf maandag 7 januari 2019 starten wij weer met een nieuwe lessenserie. 
Meer informatie over het Beweegdiploma vindt u ook op http://www.beweegdiploma.nl/  en in de folder 
op de folderkast. 
Het Bestuur van GSV Statera 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.beweegdiploma.nl/

