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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. 
De OV heeft voor de ouders iets lekkers klaar 
staan in Het Valkennest. 

Tot vanavond!  
 

 Van de directie van 't Hoge Holt: Afscheid 
Al bijna weer een jaar geleden had 't Hoge Holt  ruimtegebrek voor onze 
kleuters. 
Op 't Hoge Holt kwamen zoveel leerlingen dat wij geen lokalen meer ter 
beschikking hadden om de kinderen in op te vangen. Een noodlocatie was 
aangevraagd maar daar was nog geen bouwvergunning voor afgegeven. 
Gelukkig mochten wij op 1 februari op Het Valkhof intrekken. De school stelde 
ons twee lokalen ter beschikking. 

De lokalen waren in de kleuter vleugel gesitueerd en dat paste ons precies. 
Wat hebben "onze kinderen" genoten van de locatie. Ze konden fijn buiten spelen (zo'n mooi plein hadden 
wij niet). Maar ook de activiteiten die de kinderen met "jullie kinderen" samen deden vielen goed in de 
smaak. Het samen feesten vieren was een werkelijk feest. 
Maar ook de collegialiteit onderling verdient een grote pluim. Het was niet zij en wij. Nee het was alleen 
maar wij. 
En nu is het bijna een jaar later. Op ons terrein is een aanbouw gerealiseerd en na de 
kerstvakantie gaan we allemaal weer samen naar school aan de Lijsterbesstraat. 
Vrijdag is de grote verhuisdag en wordt Het Valkhof weer schoon opgeleverd. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Tim Bansberg 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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En in 't Hoge Holt vinden alle meubels weer een plek. 
Langs deze weg wil ik iedereen van Het Valkhof heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de hulp aan 
onze kinderen en personeelsleden. Het was werkelijk fantastisch en we nemen dan ook met een traan in 
het oog afscheid. 
Mocht u zin hebben om eens op onze school te komen kijken, dan bent u van harte welkom. 
Want wij zijn ook heel trots op de aanbouw. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een geweldig 2020. 
Namens het team,  
Nettie Feenstra 
directeur SBO 't Hoge Holt 
 

 Interne verhuizig 
Onze groepen i/1-b (juf Renate en juf Jacintha) en 3 (juf Esmée en juf Riekje) 
gaan na de vakantie verhuizen naar de lokalen die 't Hoge Holt achterlaat. 
Groep i/1-b verkast in de eerste week na de vakantie en groep 3 in de tweede 
week. 
De ouders van deze groepen hebben daarover gisteren via de mail een brief ontvangen. 
 

 Opbrengst Jantje Beton Loterij 
Ieder jaar verkopen de kinderen van de groepen 4 t/m 7 loten voor de Jantje Beton Loterij. 
Een deel van de opbrengst mag de school zelf besteden. Wij gebruiken dat geld altijd voor 
ons schoolplein. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 778,50. De kopers en de verkopers 
van de loten willen we hartelijk bedanken. 

 

 Dat was 2019. Wat wordt 2020? 
Dit is de laatste Valkinfo van 2019. 
2019 Was weer een productief jaar. 
Sommige ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar, zoals nieuw personeel en het plein, maar andere, zoals 
verbeteringen in het lesgeven en nieuwe materialen, juist minder. 
Het inspectiebezoek dat we in 2019 hebben gehad en de onderwijsresultaten waren positief. Dat is mooi. 
Maar 2019 was ook een onrustig jaar door het landelijke leraren- en schoolleiderstekort en de 
onderwijsacties die er zijn geweest. In 2020 zullen de problemen in het basisonderwijs helaas weer wat 
groter zijn. Dat is nu al uit te rekenen en de onrust zal daarom aanhouden. Dat is heel jammer. 
Tot nu toe hebben wij dankzij een laag ziekteverzuim en de bereidheid van onze leerkrachten om nu en dan 
eens in te vallen, gelukkig nog steeds leerkrachten voor de groep gehad en zijn er geen noodgrepen nodig 
geweest. We doen er alles aan om dat ook in 2020 te blijven realiseren. 
Wat wij over een jaar in de Valkinfo schrijven als we terugkijken op 2020, zou ik niet durven zeggen. Wel 
zeker is, dat er over een jaar nieuwe tafeltjes en stoelen voor de kinderen zullen zijn en dat de inrichting 
van de midden- en bovenbouwlokalen wat anders zal zijn dan nu. Dat is leuk. Wij houden u daarover op de 
hoogte. 
 
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 6 januari 8.30 uur. 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van Het Valkhof 
Coos Boerma 
directeur 
 


