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 Een goed 2020 
Afgelopen dinsdag was er het maandelijkse "verjaardagszingen" met de hele school 
in de Valkuil, met als feestvarkens de jarigen van januari. 
We hadden met z'n allen even een kort gesprekje over de jaarwisseling en dat je 
elkaar dan meestal een gelukkig nieuw jaar toewenst, maar vaak ook gezondheid en 
dat dat laatste toch wel heel belangrijk is. 

Er waren ook kinderen die goede voornemens bleken te hebben. En dat waren mooie voornemens, zoals 
een echt gemeend 'andere mensen helpen'. Kinderen zijn geweldig. Zij geven ons weer energie. 
Het team wenst ouders en kinderen dan ook graag heel veel geluk en gezondheid toe in 2020. 
Dat het maar een mooi jaar mag worden op Het Valkhof. 
 

 Nieuw computers 
Een jaar of 15 geleden moesten scholen die computers wilden gebruiken nog 
bedelen bij grote bedrijven of ze niet alsjeblieft hun afgeschreven computers 
mochten hebben. Inmiddels is computergebruik normaal geworden en zijn er 
verschillende soorten 'devices' op school beschikbaar. 
Deze week is er weer een flinke bestelling nieuwe Chromebooks en pc's afgeleverd, 
waardoor er overal weer met goed, up-to-date materiaal gewerkt kan worden. 
 

 Onderwijsstaking 
U heeft het vast al gehoord of gelezen: Er zal op  donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke 
onderwijsstaking zijn in het basis- en het voortgezet onderwijs. 
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Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Boris Slor 

Jasper Lem 

Cherelle Laning 

Samuel Stinissen 

 

en wensen hen een goede tijd toe 

op Het Valkhof. 
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De onderwijsvakbonden hebben die staking uitgeroepen, omdat er na veel strubbelingen inmiddels wel een 
nieuwe onderwijs cao is, maar de grote problemen in het onderwijs daarmee nog lang niet zijn opgelost. 
Denk aan het grote tekort aan leraren en schoolleiders en aan de betaling van het onderwijspersoneel. 
Op alle scholen en dus ook bij ons, wordt er intern veel gesproken over het wel of niet meedoen aan deze 
tweedaagse staking. 
Als ouders wilt u natuurlijk graag zo spoedig mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom zult u in de loop 
van volgende week van ons horen in hoeverre er op onze school zal worden gestaakt. 
 

 HVO-lessen 
De ouders van de kinderen van de groepen 6 en 7 kunnen kiezen voor één keer per week een les 
humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs die wordt gegeven door een externe leerkracht. 
De lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) liggen echter al een paar weken stil. 
De leerkracht die deze lessen geeft, Linda Kuper, blijkt namelijk ernstig ziek en moet een langdurige 
behandeling ondergaan. 
De organisatie die deze lessen verzorgt, is op zoek naar een vervanger voor haar, maar heeft tot nu toe nog 
geen oplossing gevonden. Wij moeten dat afwachten. 
We wensen Linda natuurlijk een goed herstel toe. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


