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 Krentenbaard 
Bij één van de leerlingen op onze school is krentenbaard geconstateerd. 
Goede hygiëne, zoals handen wassen, is belangrijk om verspreiding te voorkomen, omdat besmetting 
vooral plaatsvindt door hoesten, niezen en via de handen. 
Zie voor meer informatie Info GGD Drenthe of Info RIVM . 
 

 De Vreedzame School 
Het thema van de Vreedzame School lessen is aan het begin van een nieuw 
schooljaar "We horen bij elkaar."  
Zoals vorige week ook al genoemd, betekent een frisse, optimistische start het 
begin van een fijn schooljaar. 
Daarom wordt er in alle groepen aandacht besteed aan: 

 (opnieuw) Kennismaken met elkaar 

 Regels en afspraken maken met elkaar 

 Taken benoemen en verdelen 

 Het geven van opstekers 

 Stop, hou op! 

 Goed luisteren naar elkaar 
 

 Graag ingevuld terug 
Vorige week ontving u van ons een stapeltje formulieren. 
Wij snappen het als u denkt "o wat een papierwinkel" en dat u het eerst maar even aan de kant heeft 
gelegd. 
Toch vragen wij u om er even een paar minuten de tijd voor te nemen. Het gaat om: 
1. Contact- en opvangadressen (graag invullen met actuele gegevens; uw kinderen kunnen samen op één 

formulier; als de gegevens gedurende het jaar veranderen, ook dan graag een nieuw formulier invullen) 
2. Toestemming publicatie foto's en video's (graag voor ieder kind een invullen; moet jaarlijks) 
3. Toestemming vermelding adresgegevens (graag voor ieder kind een invullen; moet ook jaarlijks) 
4. Oudervereniging, doorlopende machtiging (alleen invullen indien van toepassing, namelijk als u nog 

geen machtiging heeft afgegeven en dat wel zou willen) 
5. Ouderhulp (één formulier per gezin invullen is genoeg) 
De eerste is heel belangrijk als er iets met uw kind aan de hand is en wij snel contact met u willen hebben. 
De nummers 2 en 3 zijn vrij nieuw en zijn jaarlijks nodig ivm de huidige privacyregels. 
Deze formulieren zouden wij dus heel graag ingevuld van u terug ontvangen. 
 

 Luizen update 
In de groepen 4, 5a en 7a zijn geen luizen gevonden. 

website  kalender  contact 

https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-drenthe/pdf/Infectieziekten/informatieblad_krentenbaard.pdf
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Oproep kandidaten voor de Medezeggenschapsraad 
Twee ouders van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) zijn aftredend, maar ook 
herkiesbaar. 
Ouders die ook interesse hebben in een plaats in de MR kunnen zich kandideren door zich uiterlijk 
donderdag 19 september aan te melden bij de secretaris, Jacintha Wijbenga 
(jacinthawijbenga@hetvalkhof.nl ).  
Voor informatie kunt u zich wenden tot de huidige MR-leden. Zie de namen in de Jaargids. 
Met vriendelijke groet, de MR 
 

 Oproep versterking Oudervereniging  
De oudervereniging (OV) zoekt ook versterking. Deze enthousiaste groep ouders organiseert in de loop van 
het jaar de gezellige dingen die de school voor de kinderen nóg leuker maken. 
Doordat een aantal ouders van de OV hebben moeten stoppen (bijv. doordat hun laatste kind van school af 
is gegaan), is de OV eigenlijk te klein geworden. Aanvulling is dus nodig. 
Lijkt het u leuk en gezellig om hierin mee te doen, meld u zich dan aan bij de secretaris, Sanne van der Laan 
(sannevdlaan@gmail.com ). 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de huidige OV-leden. Zie de namen in de Jaargids. 
 

 De Kleine Jantje Beton Loterij 
Van 11 t/m 25 september is de jaarlijkse verkoop van Jantje Beton loten. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 doen daar ook dit jaar weer aan mee. 
Het leuke van deze actie is dat de helft van de opbrengst voor de school is en de ander 
helft voor de organisatie Jantje Beton. Deze organisatie maakt zich sterk voor leuke 
speelplekken in woonwijken. Onze school besteedt de opbrengst aan het aanpassen en 

onderhouden van het schoolplein. 
De kinderen hebben een flyer meegekregen waarop precies staat hoe het allemaal werkt. Leest u die als 
ouders svp ook even door. 
De verkoop is zo georganiseerd dat de kinderen niet met contant geld over straat hoeven. U kunt betalen 
via een machtiging of een Tikkie. 
De kinderen weten precies hoe dat gaat. 
 
Belangrijk voor de verkopers en hun ouders: Alle boekjes met loten moeten terug naar school. 
 
Voor de financiering van ons nieuwe schoolplein hebben wij overigens ook eenmalig een subsidie van 
Jantje Beton ontvangen. 
 

 Op de folderkast 

 Kids Week. Een "krant" voor kinderen vanaf een jaar of 7. Abonnement. 

 Squla. Online oefenprogramma's voor gr. 1 t/m 8. Abonnement. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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