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 Morgen: Daltonkoffie 
Zo nu en dan organiseren wij voor belangstellende ouders een informeel inloopmoment 
waarbij we een onderwerp aan de orde stellen over onze werkwijze. Wij noemen dat 
Daltonkoffie. 
Wij geven dan vaak wat achtergrondinformatie, maar we willen ook graag van ouders 
horen hoe zij tegen dat onderwerp aan kijken. 
Vrijdag, na het verjaardagszingen, ongeveer van 8.40 tot 9.20 uur, bent u weer welkom in 
het lege lokaal naast groep 8-a van juf Rianne en meester Freerk. 
Het onderwerp is "portfolio en rapport". 

We willen graag met u in gesprek over uw ervaringen en zijn benieuwd naar uw suggesties. 
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Gewoon binnenlopen. 
 

 Ook voor ouders: plein na schooltijd 
Na schooltijd is er op het plein wel eens overlast die wordt veroorzaakt door kinderen van onze school en 
door anderen. 
Dit richt zich dan vooral op de medewerkers van de BSO. Zo erg zelfs dat die zich wel eens onveilig voelen 
en binnen blijven. 
Het gaat dan in het lichtste geval om het niet doen wat er gezegd wordt, oplopend tot grof uitschelden 
(sommige ouders moesten eens weten wat hun zoon uitkraamt tegen de BSO-leiding) en soms zelfs om 
bedreiging. Het gaat om een groep van ongeveer 10 kinderen, voornamelijk jongens, grotendeels van onze 
school, in wisselende samenstelling. 
Als school accepteren wij zulk gedrag van de kinderen op ons terrein ook na schooltijd niet en dat geldt 
ongetwijfeld ook voor u als ouders. Eerlijk gezegd schamen wij ons dan voor onze kinderen. 
Waar mogelijk spreken wij de betreffende kinderen ter plekke, of de volgende dag aan op hun gedrag. 
De stap die nog niet is gezet, maar die er zeker aan zit te komen, is het inschakelen van de politie. Dat is 
ook aan de leiding van Kids Casa. 
Dit zijn de afspraken en regels: 

 Het schoolterrein is duidelijk gemarkeerd door heggen en hekken. 
Dit is officieel verboden toegang. Er staan dan ook officiële "Verboden Toegang artikel 461" borden. 
Dat betekent dat de politie iedereen die daar is, een bekeuring kan geven. 

 De school is uiteraard de gebruiker/beheerder van het gebouw en het terrein, maar na schooltijd is dat 
ook de BSO (Kids Casa). De medewerkers van Kids Casa hebben net zoveel rechten en gezag als de 
leerkrachten overdag. Na schooltijd zijn zij de baas zou je kunnen zeggen. 

 Wie op het schoolterrein speelt, moet zich dus (zonder tegenspraak) houden aan hun aanwijzingen. 

 Pleinregels, zoals niet fietsen op het plein en alleen voetballen in de pannakooi, geen lawaai  van 
radio's e.d. gelden ook na schooltijd. 

 Het plein is na schooltijd voor de kinderen van de BSO. Niet voor andere kinderen. 
Maar met Kids Casa is indertijd afgesproken dat niet-BSO-kinderen ook op het plein mogen spelen, 
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zolang de BSO-medewerkers daar geen last van hebben. 
Hun taak is namelijk te passen op hun eigen kinderen en niet op 'alle kinderen van de buurt', en zeker 
niet als die vervelend, lawaaiig of brutaal zijn. 

Als dit laatste fout gaat, dan is er nog maar één mogelijkheid over. Dan gaat na schooltijd het plein 
helemaal dicht voor alle niet-BSO kinderen. Dat zou erg jammer zijn voor alle goedwillende, lieve kinderen 
die van ons mooie plein willen genieten, maar dat hebben we dan te danken aan wangedrag van een 
groepje. 
Wij bespreken het bovenstaande in de groepen. Het zou fijn zijn als u het ook thuis bespreekt, vooral als u 
weet dat uw kind na schooltijd op ons plein speelt. 
 

 Corona info 
U volgt, net als wij, ongetwijfeld het nieuws over het coronavirus. Wij houden de ontwikkelingen goed in de 
gaten en volgen de richtlijnen op van de GGD en het RIVM. 
Op een school komen kinderen, onder andere door het spelen, dicht bij elkaar en dat houdt altijd een zeker 
risico op besmettingen in, ook bij andere virussen. Daarom zijn we voorzichtig. 
Een paar dagen geleden heeft u een mailtje van ons gehad waarin stond dat we het handen geven bij 
binnenkomst tijdelijk niet meer doen en dat we kinderen hoest/nies- en handen-was-instructie geven. 
Daarnaast hangen nu in de klassen en in de toiletten pictogrammen die de kinderen daaraan herinneren. 
Voor wie informatie zoekt, klik: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-
en-onderwijs  
https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/  
 

 Juf Ageeth en juf Karen 
Juf Ageeth Meijers heeft deze week afscheid genomen van groep 4. Zij heeft in die groep ingevallen in 
verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Karen Ketelaar. 
Karen haar verlof zit er nu op en met ingang van volgende week zien we haar weer terug. Zij heeft er zin in. 
Ageeth bedanken we hartelijk voor haar inzet voor onze kinderen. 
 

 Luizen update 
De groepen 2, 3, 5-a, 6 en 7 zijn luizenvrij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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