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 Opnieuw aanmelden voor opvang 
U heeft gehoord dat de sluiting van de scholen tot aan de meivakantie zal doorgaan. 
Dat betekent dat ook het thuisonderwijs en de opvang van bepaalde kinderen doorgaan. 
Over het thuisonderwijs leest u verderop meer. 
 
Onderwijspersoneel en kinderopvang hebben van de overheid de opdracht gekregen opvang van kinderen 
te organiseren voor ouders die werken in de "cruciale beroepen". Dat zijn beroepen die essentieel zijn voor 
de volksgezondheid en het draaiende houden van de maatschappij. 
Die opdracht vervullen wij met overtuiging, want wij zien het grote belang daarvan in en dragen daaraan 
graag ons steentje bij. 
 
Die opvang is echter alleen voor ouders met bepaalde beroepen. Dat betekent dat wij u bij twijfel naar uw 
beroep kunnen vragen en dat vergelijken met de lijst met cruciale beroepen. 
De school is namelijk gesloten voor iedereen en de personeelsleden werken daarom in principe thuis. Dat is 
om verspreiding van het virus te voorkomen en voor de gezondheid van de kinderen en hun familie, maar 
ook ter bescherming van de personeelsleden. 
Leerkrachten zijn tijdens de opvang in tweetallen op school. Maar zij geven geen les. 
 
Die lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen  
 
De opvang geldt alleen voor kinderen die gezond zijn. 
 
Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid kan dat doorgeven door een mail te sturen naar 
dalton@hetvalkhof.nl Schrijf u daarin: 
-   naam van het kind 
-   de groep waar het in zit 
-   de data die het betreft 
Als er op korte termijn opvang nodig is omdat u bijvoorbeeld plotseling ingeroosterd wordt, dan kunt u ook 
bellen tussen ongeveer 7.45 en 8.45 uur. (050-5017300) 
 
Let op: Er is geen opvang op school op 10 april (Goede Vrijdag) en 13 april (Pasen). 
 U kunt op die dagen wel terecht bij de kinderopvang organisaties. 
 

 Thuis leren: enquête 
Wij hadden u een enquête toegestuurd over uw ervaringen met het thuisonderwijs. 
Een vrij grote groep ouders, 96, heeft die ingevuld. 
Erg bedankt daarvoor. 
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Het deed ons goed te zien dat de score op alle punten eigenlijk heel positief was. Op een schaal van 1 tot 5 
lagen de scores bij alle vragen rond de 4. 
Het motiveren van de kinderen blijkt voor ouders eigenlijk het lastigste. Dit scoorde een 3. 
De informatievoorziening vanuit de school scoorde het hoogste met een 4,5. 
De opmerkingen die u bijschreef waren heel informatief. Vooral het contact van de leerkracht met het kind 
en de ouders wordt door ouders erg op prijs gesteld. Voor de leerkrachten was het ook plezierig om uw 
waardering en complimenten te lezen. 
Daarnaast bleek echter ook dat het in huis best een hele klus is om het allemaal op de rit te houden. 
Gelukkig hebben de meeste ouders goed begrepen dat wij net als u aan de ene kant natuurlijk graag willen 
dat kinderen geen achterstanden oplopen, maar aan de andere kant dat het huiswerk thuis niet tot 
spanning moet leiden. Het is geen halszaak als iets niet af is. Als er thuis problemen over ontstaan, dan kunt 
u ook altijd even bellen of mailen met de leerkracht voor overleg of goede raad. 
 

 Werkboeken 
Een vraag die in de enquête regelmatig naar voren kwam en waar ook veel leerkrachten mee worstelden, 
was of het niet mogelijk is (werk)boeken mee te geven naar huis. 
De Opon scholen hebben dat tot nu toe niet gedaan i.v.m. de kans op overdracht van het virus via die 
materialen of bij het ophalen daarvan. 
Volgens nieuwe informatie van het RIVM is de kans op besmetting via boekjes echter erg klein. Daarom 
gaan we vanaf volgende week wél (werk)boeken ter beschikking stellen. Dat maakt het thuis werken 
waarschijnlijk een stuk plezieriger voor de kinderen en voor u. 
 
Organisatie: 
Het ophalen van de materialen moet wel zo gebeuren dat er zo weinig mogelijk contact is en de kinderen 
zo kort mogelijk in de school zijn. Dat doen we zo: 

• Het oudste kind van uw gezin dat op onze school zit, haalt maandag 6 april, zijn/haar eigen 
materiaal op én dat van het eventuele jongere broertje(s) en zusje(s). 

• Hij/zij neemt zelf een tas mee van huis om het materiaal in te vervoeren. Let op, het kan best 
een flinke stapel worden, hoor, want het streven is om dit na maandag niet nog een keer te 
doen. 

• De leerkrachten leggen vooraf alles wat mee naar huis mag op een stapeltje op het tafeltje van 
de kinderen. 

• De ouders mogen niet mee. Alleen als het een jong kind betreft dat uw hulp nodig heeft, dan 
mag dat. Als u uw kind brengt, vermijd dan tijdens het wachten, volgens de geldende regels 
ook het contact met andere ouders op het plein of op de KAR zone. 

• De kinderen hoeven op deze manier niet lang in de school te zijn. Naar schatting ongeveer 5 
minuten. 

• Route: De kinderen komen allemaal binnen via de hoofdingang, halen de spullen op en gaan 
weer naar buiten via de kleuteruitgang. 

• Om niet alle kinderen gelijktijdig in de school te hebben, spreiden we dit als volgt: 
tussen 10.15 en 10.30 kinderen waarvan de achternaam begint met een A, B of C 
tussen 10.30 en 10.45 kinderen waarvan de achternaam begint met een D, E of F 
tussen 10.45 en 11.00 kinderen waarvan de achternaam begint met een G, H of I 
tussen 11.00 en 11.15 kinderen waarvan de achternaam begint met een J, K of L 
tussen 11.15 en 11.30 kinderen waarvan de achternaam begint met een M, N of O 
tussen 11.30 en 11.45 kinderen waarvan de achternaam begint met een P, Q, R of S 
tussen 11.45 en 12.00 kinderen waarvan de achternaam begint met een T, U of V 
tussen 12.00 en 12.15 kinderen waarvan de achternaam begint met een W, X, Y of Z 
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• Er zullen een paar (niet alle) leerkrachten aanwezig zijn om het een en ander in goede banen 
te leiden, waaronder het bewaken van de onderlinge afstand. 

 
Lesboeken zijn vrij duur. Wij vertrouwen erop dat er thuis voorzichtig mee wordt omgegaan. 
 

 Niet meer alleen herhalen 
Het thuiswerken gaat nog een paar weken duren. 
Tot nu toe was de afspraak van de gezamenlijke scholen dat we vooral lesstof zouden herhalen. In de 
praktijk was dat best lastig. 
Dit gaat met ingang van volgende week een beetje veranderen. Er zullen nu ook een paar nieuwe dingen 
aangeleerd worden. (In de kleutergroepen zult u daar niet zoveel van merken.) 
Wij willen dat zo doen dat ouders daar geen extra drukte van hebben. De leerkrachten kunnen daarvoor 
bijvoorbeeld filmpjes gaan gebruiken. Het voordeel daarvan is, dat een kind dat het niet meteen snapt, het 
op zijn/haar gemak nog eens een keertje kan terugkijken. Het is ook voor ouders misschien wel interessant 
om te zien hoe de leerkracht de dingen uitlegt. 
Dit kunnen filmpjes van internet zijn, of filmpjes die onze leerkrachten zelf maken. 
 

 Tips 
Een site met tips over hoe je in het gezin kunt omgaan met de situatie van thuiswerken, schoolsluiting en 
dergelijke. https://proparents.nl/thuiswerk/ 
 

 Verjaardagszingen 
De kinderen die jarig zijn in april, zouden wij volgende week uit volle borst met de hele school toezingen. 
Jammer, dat kan niet doorgaan. 
Maar ... dat houden ze tegoed. Als de scholen weer beginnen, zullen we dat zeker goedmaken! 
 

 Afgezegd 
Schoolreizen 
In samenspraak met de andere scholen is besloten alle schoolreizen die vóór 1 juni waren gepland, te 
annuleren. Dit betreft voor ons de schoolreizen van de groepen 3, 4 en 5. 
Wat er gaat gebeuren met de schoolreizen die na 1 juni staan gepland, is nog niet duidelijk. Dit betreft 
alleen de schoolreis van de groepen 1 en 2. 
Of er later nog een alternatief komt voor de gemiste schoolreizen is nog niet te overzien. 
De oudervereniging heeft de inning van de ouderbijdrage voor de schoolreizen van de groepen 1 t/m 5 
uitgesteld tot er meer duidelijk is. 
 
Streetwise 
Op 20 april zouden we Streetwise op school krijgen. Dat is een mooi verkeersproject van de ANWB voor alle 
leeftijden. Het streven is om dit in te halen. Of dat voor of na de zomervakantie wordt, is nog niet bekend. 
 
Schoolfotograaf 
Op 12 en 13 mei zou de schoolfotograaf komen. Dat wordt uitgesteld tot een datum na de zomervakantie. 
 
Avondvierdaagse 
De organisatie van de Avondvierdaagse heeft besloten de editie van dit jaar over te slaan. Het bleek niet 
mogelijk om verderop in het jaar een andere datum te vinden. 
 

https://proparents.nl/thuiswerk/
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 Musical groep 8? 
Wij weten niet hoe de zaken er tegen die tijd voor staan, maar het ligt in de bedoeling om de 
afscheidsmusical van groep 8 wél door te laten gaan. Maar misschien in een aangepaste vorm. 
 

 Gymnastiek 
Onze vakleerkrachten gymnastiek hebben weer allerlei leuke spelletjes en beweegideeën voor thuis 
verzameld. 
Klik deze link om fit te blijven en plezier te beleven aan het bewegen. Misschien ook voor ouders! 
https://sway.office.com/NTLJXYiEhaZfM2tk?ref=email&loc=play 
 
Aanrader: Het filmpje van meester Harry in de tuin mag je niet missen (vooral voor midden- en bovenbouw 
kinderen): 
https://www.youtube.com/watch?v=sbbEr9i_OpM&feature=youtu.be  
 

 Tot slot 
De maatregel van de schoolsluiting geldt tot de meivakantie en hoe het daarna wordt, dat moeten we 
afwachten. 
Het personeel van Het Valkhof wordt steeds handiger op het gebied van thuisonderwijs en is erg 
gemotiveerd om er het beste van te maken. 
Samen met de kinderen en de ouders gaat het ons vast lukken. 
 
Succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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