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 14 Februari school gesloten i.v.m. lerarenstaking 
In de vorige Valkinfo werd al aangegeven dat de kans groot is dat er op 14 februari a.s. weer een 
onderwijsstaking plaatsvindt. 
De stakingsbereidheid onder het personeel van basisscholen blijkt inmiddels enorm groot.  
Daarom hebben de basisscholen in Noordenveld besloten om op 14 februari de deuren inderdaad te 
sluiten. 
 
De afgelopen week bleek weer duidelijk waarom het ook alweer gaat: werkdruk en salaris. 
Hoge werkdruk en slechte betaling zijn erg vervelend voor de werkers in de school, maar door deze zaken 
komen er ook steeds minder onderwijzers van de opleiding en verlaten mensen het onderwijs. Hierdoor 
wordt het steeds lastiger om vacatures in te vullen en invalleerkrachten te vinden. 
Vorige week moest een aantal scholen in onze gemeente al noodmaatregelen nemen omdat de invallers 
domweg op waren in de provincie Groningen en de kop van Drenthe; noodmaatregelen als groepen bij 
elkaar in stoppen, een groep naar huis sturen, een niet bevoegd iemand voor de groep, de IB-er of de 
directeur voor de klas e.d. Allemaal situaties waardoor goed onderwijs in het gedrang komt. 
Er is sinds kort een website waarop scholen kunnen aangeven welke noodmaatregel ze hebben moeten 
nemen. Zie http://www.lerarentekortisnu.nl/ . De dagelijkse lijst die u daar ziet, is verre van compleet, 
omdat nog maar een klein deel van de scholen hun problemen doorgeeft. 
 
Op Het Valkhof zijn we vorige week door het oog van de naald gegaan. Invallers waren er op een gegeven 
moment niet meer, maar doordat het onze eigen parttimers lukte de gaten op te vullen door extra te 
werken, hebben we het nog redelijk kunnen oplossen. 
De problemen zijn er, worden groter en gaan niet uit zichzelf over. De prognoses zijn echt rampzalig. Wat 
de regering nu wil, is te laat en te weinig. Daarom is er weer een staking; een estafettestaking die begint in 
Noord Nederland. 
Onderwijspersoneel is in het algemeen een heel plichtsgetrouw volkje, dat de kinderen en daarmee de 
ouders niet gauw in de steek zal laten. We vinden het heel vervelend weer dicht te moeten gaan, maar 
leerkrachten, schoolleiders, onderwijsbestuurders, werkgevers en werknemers in het primair onderwijs 
maken zich allemaal grote zorgen. Daarom is het hele onderwijsveld, openbaar en bijzonder, verenigd in 
deze actie. En dat geeft de ernst al aan. 
Want de vraag is … wie geeft uw kinderen straks nog les? 
 
We hopen op uw begrip en dat de overlast voor u niet te groot zal zijn. 
De school is 14 februari dicht, maar de kinderopvangorganisaties zijn op de hoogte gesteld van de actie en 
zullen voorbereid zijn op extra aanvragen voor opvang. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het gezamenlijke personeel van Het Valkhof 
 

website  kalender  contact 

http://www.lerarentekortisnu.nl/
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/


 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

 Keukennieuws 
Deze week staat in het teken van Citotoetsen in de groepen, maar ook in het teken van de verbouwing van 
onze keuken. We zorgen er natuurlijk voor dat het tweede het eerste niet verstoort. 
Het Valkhof is een gebouw waar in de loop der jaren regelmatig iets aan is 
uitgebreid en verbouwd. Dat heeft alles bij elkaar een fijn gebouw met veel 
extra ruimte opgeleverd, waarbinnen je niet merkt dat er eigenlijk best veel 
kinderen in zitten. 
Maar aan de andere kant vraagt het oudste deel van het gebouw zo nu en dan 
wel om enige modernisering. Dit jaar heeft ons schoolbestuur de portemonnee 

getrokken om de keuken en de 
omgeving daarvan flink te 
vernieuwen. Waarschijnlijk lukt het 
om dat deze week klaar te krijgen. 
Wat er nu al van te zien is, belooft 
veel goeds. 
De bedoeling is dat er later ook in 
de klaslokalen iets wordt gedaan, 
maar die plannen zijn nog heel pril. 

 Even in de rommel, maar volgende week …… 
 

 Roodvonk 
Op school is een geval van Roodvonk geconstateerd. 
Leest u de informatie van het RIVM en van de GGD; m.n. kraamvrouwen moeten voorzichtig zijn.  
Informatie RIVM  
Informatie GGD Drenthe  
 

 Van Marijan Waninge 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun, in de vorm van bezoekjes, kaarten, bloemen, 
appjes en telefoontjes, die ik en mijn gezin hebben gekregen in een voor ons moeilijke periode. 
Het heeft mij/ons goed gedaan dat er zoveel mensen zijn die met ons meeleefden en dat nog steeds doen! 
Heel hartelijk bedankt!! 
Lieve groetjes, Marijan en fam. 
 

 Luizen update 
Er zijn luizen gevonden in groep 3-a en helaas ook neten en luizen in groep 5a. 
 

 Op de folderkast 
Informatie over de Borre Leesclub. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk#guide
https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-drenthe/pdf/Infectieziekten/Deurbriefje_roodvonk_01.pdf

