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 Coronavirus 
Vorige week hebben we u geïnformeerd over onze maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.  
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen wij zeer serieus en daarom volgen we het 
RIVM en de GGD in onze aanpak. Bij deze een update. 
 
Verspreiding voorkomen 
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:  

 Was je handen regelmatig 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 
 Geen handen schudden 

Op onze school zijn we alert op de hygiëne, zullen we de kinderen vaker hun handen laten wassen en 
schudden we geen handen meer. 
Dit laatste deden we al niet meer met de kinderen, maar inmiddels ook niet meer met u en onze bezoekers. 
 

Contact met huisarts  
Bij verkoudheid of longklachten, hoeven we ons in Nederland meestal geen zorgen te maken dat dit het 
nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter dat het om griep of een verkoudheidsvirus gaat. Indien er 
twijfel is, vragen we de ouder(s) en/of verzorger(s) contact op te nemen met de huisarts.  

 
Veel gestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs 
Meer informatie kunt u vinden op de pagina:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

Vervolg en informatie  
De GGD Drenthe en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt. Mocht er 

specifieke informatie komen die onze school betreft, dan zullen we die zo spoedig mogelijk doorgeven.  
 

 Vertrek Coos Boerma 
Op de laatste dag voor de herfstvakantie, 9 oktober 2020, neemt onze directeur Coos Boerma afscheid van 
de school en van het onderwijs. Hij gaat dan, na 43 jaar in het basisonderwijs, met pensioen. 
De herfstvakantie lijkt nog ver weg, maar het schoolbestuur, Opon, is al gestart met de procedure voor 
Coos' opvolging. 
In de medezeggenschapsraad heeft daarover deze week gesproken met de bovenschoolse directeur en ook 
het team krijgt uiteraard een grote inbreng in de procedure. 
Als daltonschool willen wij echter ook luisteren naar de kinderen. Daarom zal ook de leerlingenraad een rol 
krijgen in het opstellen van de profielschets. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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 Aankondiging Rodermarktspelavond 
Op woensdag 1 april a.s. is van 17.00-19.00 uur weer de gezellige jaarlijkse Rodermarktspelavond op Het 
Valkhof. Deze spelletjesavond is niet alleen voor de kinderen die op de Rodermarktwagen komen, maar 
voor de hele school, ook opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!  
 
Behalve het doen van vele leuke spelletjes voor de kinderen is er ook ruim de gelegenheid om van allerlei 
lekkere warme en koude hapjes/drankjes te genieten. Je hoeft thuis dus niet te eten. 
De opbrengst van deze uitgebreide catering en alle spelletjes komt (grotendeels) ten goede aan de bouw 
van de Rodermarktwagen 2020.  
 
De aankleding past bij het gekozen onderwerp van de Rodermarktwagen, namelijk “Zo vrij en blij als een 
bij”. De entree bedraagt € 2,- p.p. (ouders en kinderen). De kinderen krijgen voor dit bedrag een 
“spelletjeskaart” en de ouders/verzorgers krijgen consumptiebonnen voor een drankje, koffie en/of thee. 
 
We hopen op een grote opkomst ! 
Tip: neemt u svp. voldoende kleingeld mee, dat is voor iedereen gemakkelijk. 
 
We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor deze avond. Opgave kan via email: 
rodermarktwagen2014@hotmail.com (spelletjes) of oudervereniging@hetvalkhof.nl (catering) of op de 
intekenlijst bij de kleuteringang. 

   
De Startgroep en de Oudervereniging 
 

 De Vreedzame School 
Gedurende het hele schooljaar worden er wekelijks lessen gegeven uit de methode De Vreedzame School. 
Als ouders kunt u daar thuis natuurlijk bij aansluiten. Daarom hierbij enige informatie over wat er de 
afgelopen periode behandeld is. 
 
Blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ is bijna afgerond.  
In dit blok leerden we omgaan met gevoelens van onszelf en van anderen. 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van bijvoorbeeld de volgende 
vragen: 
(kletskaart groep 3) 

 Welke gevoelens ken jij allemaal?  

 Zullen we samen op een boze manier door de kamer lopen? 

 Kun jij op een blije manier je jas aan de kapstok hangen? 

 Ben je op school wel eens boos geweest? Waarom was je toen boos? 
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 Wat hebben jullie in de klas afgesproken over ‘afkoelen’? 

 Heb je wel eens iemand geholpen die bang was? Wat deed je toen? 

 Met wie werk je graag samen? 
 

 Luizen update 
De groepen 1-b en 5-b zijn luizenvrij. 
 

 Van buiten: Informatieavond Pleegzorg 
Denkt u er wel eens aan om pleegouder te worden? Om een kind een veilig en stabiele omgeving te bieden 
om in op te groeien? Op woensdag 15 april om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis te Roden over pleegouderschap. Voor meer informatie en aanmelden gaat via 
www.pleegzorgdrenthe.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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