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 Lente in februari 
 
 

Voorjaar 
op ons 
groene 
plein. 

 
 

 Juf Esmée 
Na de zomervakantie heeft juf Esmée precies één dag voor de klas gestaan. Toen moest ze opeens met 
spoed naar het ziekenhuis vanwege problemen met haar zwangerschap. 
Haar zoontje Oscar werd veel te vroeg geboren, waardoor het allemaal anders liep dan verwacht. 
Inmiddels gaat het gelukkig goed met hem en niet te vergeten, met zijn ouders. 
Volgende week donderdag stopt het bevallingsverlof van Esmée. 
Dat betekent dat zij daarna op maandag t/m woensdag les zal geven aan groep 3 en elke donderdag aan 
groep 7-a. 
We nemen dus ook afscheid van juf Ageeth en meester Siebo. Siebo is vandaag voor het laatst in groep 7-a. 
Juf Ageeth is woensdag voor het laatst in groep 3, maar we zien haar binnenkort nog wel een paar losse 
dagen terug. 
Esmée wensen we veel succes en werkplezier met de kinderen toe en Ageeth en Siebo bedanken we 
hartelijk voor hun inzet voor onze kinderen. Misschien zien we ze nog eens terug als invalleerkracht. 
 

Luizen update 
In groep 8 zijn neten gevonden. 
Groep 4-a is luizenvrij. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Marle Bierman 

Maud van der Ster 

 

en wensen ze een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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 Diploma veilig internet 
In groep 5 zijn wij weer gestart met het lespakket “Diploma veilig internet”.  
De kinderen krijgen 5 lessen en sluiten het daarna af met een toets en 
diploma. 
 
De eerste les ging over:  
Wat is internet?, Leuk op internet, Wie zit er op internet?, Niets is geheim, E-
mail, Spam, Nep, Virus. 
De kinderen hebben o.a. geleerd dat je je e-mail adres alleen aan bekenden 
moet geven. Eigenlijk is niets wat je op internet vertelt geheim. Er zijn altijd 

anderen die mee kunnen kijken of iets kunnen doorgeven. Pas daarom heel goed op wat je zegt en doet op 
internet. 
 
De tweede les ging over:  

Waar of niet waar?  
Op internet staat heel veel informatie. Soms weet je niet zeker of iets waar is. Iedereen kan namelijk een 
website maken, ook met grote onzin er op. Er is geen grote baas van internet die controleert of alle 
informatie echt waar is. Hoe weet je nu zeker wat waar is? Dat is best lastig. Als je informatie hebt 
gevonden, kun je het beste nakijken of het op andere websites ook zo beschreven staat. 

Met foto’s kun je ook makkelijk voor de gek gehouden worden. 
Want een foto kun je op een computer bewerken. Bijvoorbeeld 
jouw hoofd op het lijf van iemand anders plakken. 
Reclamemakers bewerken heel vaak hun foto’s. Zo maken ze 
dingen mooier dan ze in het echt zijn. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


