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 Vakantierooster 2019-2020 
Sommigen zijn al vakanties aan het boeken voor het volgende schooljaar. Dan is het handig om de exacte 
data al te weten. 
Onlangs is de vakantieregeling vastgesteld door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
De vakantieregeling komt altijd tot stand in samenwerking met de schoolbesturen (PO en VO) in de regio 
Noordenveld-Westerkwartier + stad Groningen, Quadraten en OPO Noordenveld. 
Zoals het nu lijkt gaat ook de regio Assen met dit vakantierooster werken. 
 

Rodermarkt 24-sep t/m 24-sep 

Herfstvakantie 21-okt t/m 25-okt 

Kerstvakantie 23-dec t/m 3-jan 

Voorjaarsvakantie 17-feb t/m 21-feb 

Paasvakantie 10-apr t/m 13-apr 

Meivakantie   *) 27-apr t/m 8-mei 

Hemelvaart  21-mei t/m 22-mei 

Pinkstervakantie 1-jun t/m 1-jun 

Zomervakantie 6-jul t/m 14-aug 

*)   Bevrijdingsdag valt in de meivakantie. 
 

 Extra vrije dagen? 
Rond de vakanties, maar vooral rond de voorjaarsvakantie, krijgen wij wel eens de vraag of het is 
toegestaan om de vakantie iets te verlengen, zodat men bijvoorbeeld files kan vermijden of goedkoper kan 
reizen. 
De wet is daar heel duidelijk over. Dat mag niet. Het is niet toegestaan om een schoolvakantie te verlengen 
vanwege 'op vakantie gaan'. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Ninthe Faber 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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De school (i.c. de directeur) kan daar dus geen toestemming voor geven en zou zelf in overtreding zijn als 
dat wel zou gebeuren. 
Als u geen toestemming heeft en uw zoon / dochter is toch afwezig, dan moet de groepsleerkracht dat 
noteren als 'niet geoorloofd afwezig'. 
Als de leerplichtambtenaren van de gemeente de afwezigheidsadministratie van de school controleert, wat 
steekproefsgewijs wel eens gebeurt, dan kan dat ertoe leiden dat u door hen ter verantwoording wordt 
geroepen; mogelijk met een boete als gevolg. Het is aan u of u dat risico wilt lopen. Let wel, 
leerplichtambtenaren kunnen ook op bijvoorbeeld vliegvelden ouders met kinderen aanspreken als zij 
denken dat er sprake zou kunnen zijn van schoolverzuim. 
Het bovenstaande geldt voor leerplichtige leerlingen. Dat zijn de kinderen die 5 jaar of ouder zijn. 
Tot zover de wet. 
 
Als ouders het risico nemen en hun kind bijvoorbeeld toch een dag eerder thuis houden, dan willen wij het 
op school toch wel heel graag weten. Ten eerste omdat we graag wederzijds open en eerlijk met ouders 
omgaan, maar vooral ook omdat wij ongerust worden als een kind zomaar niet in de klas zit, zonder dat het 
is afgemeld. Het beleid is dat wij in zo'n geval proberen te achterhalen waar het kind is en of er niet iets 
ernstigs aan de hand is. In het uiterste geval, als we ons ernstig zorgen maken, kan de school zelfs de politie 
vragen poolshoogte te nemen. Dat geldt ook voor niet-leerplichtige, 4-jarigen. 
Kortom, houd u aan de vakantieregeling en vertel het ons altijd als uw kind niet naar school komt. 
 

 Nieuws over De Vreedzame School 
In de afgelopen periode hebben alle groepen gewerkt aan het thema:  
We hebben oor voor elkaar". Dit blok wordt deze week afgerond. 
Er is gewerkt aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar 
elkaar luisteren zich verplaatsen in het gezichtspunt van een ander. Ze 
hebben geleerd dat je een eigen mening mag hebben en dat je dan toch 
vrienden kunt blijven. Dit heeft onder meer als doel om verschillen te leren overbruggen en conflicten op 
een goede manier te kunnen oplossen. 
Als u met uw kind nog eens over dit blok wilt praten zou u de volgende vragen kunnen stellen: 
Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar? 
Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel? 
Hoe kun je iets vertellen zonder je stem te gebruiken,  bijvoorbeeld met je gezicht, 
armen en handen. 
Wat is een misverstand? 
Hoe kun je ervoor zorgen dat een misverstand geen ruzie wordt? 
 
Het volgende blok heeft als thema: "We hebben hart voor elkaar". In dit blok leren 
de kinderen om te gaan met  gevoelens van zichzelf en van anderen.  
 

 Verhuizing 
Zoals u weet, krijgen wij hier gasten. Sbo 't Hoge Holt gaat tijdelijk 2 
lokalen van ons gebruiken. 
Gisteren, woensdag, kwam een verhuiswagen spullen afleveren en met 
diezelfde wagen is overtollig meuibilair van onze school afgevoerd. 
De collega's van 't Hoge Holt zijn verder de hele dag aan het inrichten 
geweest in het eerste lokaal dat ze gaan gebruiken, zodat zij aanstaande 
maandag hun eerste kleutergroep kunnen ontvangen. Dat is spannend 

voor die kinderen en hun ouders en natuurlijk ook voor hun leerkrachten. 
Na de voorjaarsvakantie komt de tweede groep van 't Hoge Holt bij ons. Zij komen in het lokaal waar nu 
groep 3 in zit, rechts naast de kleuteringang. 
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Onze groep 3 gaat verhuizen naar het lokaal naast de keuken. 
Dit lokaal is de afgelopen week geheel geschilderd en grondig schoongemaakt, zodat we de kinderen en 
hun juffen een frisse start kunnen bieden. De kinderen hebben er al even een kijkje genomen. Ook dit 
lokaal wordt vanaf nu ingericht en als dat klaar is, gaan we over. Dat wordt waarschijnlijk volgende week 
woensdag of donderdag. 
Ook voor de kinderen en leerkrachten van groep 3 is dit weer even spannend. 
We wensen iedereen veel plezier en succes toe in de nieuwe lokalen. 
 

 Reuze Keuze groepen 1, 2, 3 
Vrijdag 8 februari staat Reuze Keuze voor de groepen 1 t/m 3 op de 
planning. 
Om dit, vooral technische, circuit te laten slagen, hebben we de 
hulp nodig van (groot)ouders en anderen. 
Er is een lijstje met workshops samengesteld, waarop u kunt 
inschrijven. Zie onderstaand lijstje. 
Mocht u zelf een leuk idee hebben, dan horen we dit graag en 
zullen we kijken of we dit met elkaar kunnen regelen.  
Graag ontvangen we uiterlijk maandag 4 februari een berichtje via 
de mail: 
riekjedeboer@hetvalkhof.nl 
 

Workshop Wat? 

Lego/duplo  Bouwen 

Oude apparaten Uit elkaar halen 

Knikkerbaan Met wc-rollen 

Magneten Ontdekken, experimenteren 

Parcours knikker Met lego 

Bouwen met sponsjes Met sponsjes een bouwsel maken 

Voeldoos Een schoenendoos vullen met materialen 

Robot Knutselen met kosteloos materiaal 

IJslolly stokjes Bouwen/knutselen 

Parcours knikker Met rietjes 

Timmeren Bijvoorbeeld een voederplankje of iets dergelijks? 

Vetbollen Voor de vogels in de winter 

 

 Luizen update 
Groep 5 is luizenvrij. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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