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 Koningsspelen vrijdag 20 april onderbouw 
Voor de veilige organisatie van de oversteekplekken tijdens de mudrun willen we graag op 3 plaatsen in het 
parcours tussen 11.00 en 13.45 uur bemensing hebben, het liefst uit de brigadiersgroep maar hoeft niet 
persé. 
Wie wil/kan helpen? Als er meerdere mensen zich opgeven dan kan er afgelost worden en hoeft u niet de 
hele tijd er te zijn. 
U mag mailen of het persoonlijk even zeggen bij Greetje de Winter (greetjedewinter@hetvalkhof.nl ) of 
Esmée Arke (esmeearke@hetvalkhof.nl ). 
 

 Eindtoets basisonderwijs 
Dinsdag, woensdag en donderdag a.s. hebben de kinderen van 
de groepen 8 hun eindtoets. Op onze school gebruiken we 
daarvoor de zogenaamde Centrale Eindtoets. Dat is de toets 
die vroeger de Cito Eindtoets heette. 
Het belang van de uitslag van de eindtoets is tegenwoordig iets 
minder groot dan voorheen. Voor de keuze van een school van 
voortgezet onderwijs weegt het advies van de leerkracht en de 
resultaten van de "gewone" citotoetsen van de groepen 6 t/m 
8 zwaarder. 
Toch is het altijd weer spannend; zowel voor de kinderen als 
voor de school en de leerkrachten. Je krijgt met de Eindtoets 

toch wat extra inzicht in wat 8 jaar basisonderwijs heeft opgeleverd. 
Wij wensen de kinderen van groep 8 daarom heel veel succes toe. 
Wat je als achtstegroeper nog kunt doen ter voorbereiding? Op tijd naar bed, gezond eten en jezelf vooral 
niet té zenuwachtig maken (alleen een beetje gezonde spanning) en vertrouwen hebben in jezelf. De 
allerbeste voorbereiding op de eindtoets is 8 jaar goed onderwijs en 8 jaar goed je best doen. 
 
 

 Luizen update 
Er zijn geen luizen/neten  gevonden in groep 1/2-a. 
 
 
 

Van buiten! 
Zie bijlage van v.v. Roden. 
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 Schoolvoetbal 

 
Woensdag 11 april hadden de jongens van groep 8a/8b schoolvoetbaltoernooi. Om 16:50 

verzamelde het hele team zich bij de kantine van VV Gomos (goed oefenen maakt ons sterk). Onze 

eerste wedstrijd was om 17:20 tegen de Eskampen we wonnen deze wedstrijd met 1-0. De 

volgende wedstrijd begon om 18:00 tegen de Marke we speelde goed maar het werd 1-1 gelijk. De 

wedstrijd erna was om 18:40 dat was onze derby (een derby is een hele spannende wedstrijd) 

onze derby is de Hoeksteen, deze wedstrijd is ook in 1-1 geëindigd spannend dus. De laatste 

wetstrijd werd gespeeld om de 4de of 3de plaats jammer genoeg verloren we deze met 4-0 tegen de 

Hekakker. Bij de prijsuitreiking kwamen we er achter dat we vierde waren geworden, als troost 

prijs kregen we een vaantje waar op stond                         Schoolvoetbaltoernooi.   

Door Siemen en Sven uit groep 8a.  

 
 

 Geslaagd ! 
Goed nieuws! Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersdiploma. 
Na het theoretische en het praktische examen hebben de mensen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) de 
uitslagen bij elkaar opgeteld en zijn tot de conclusie gekomen dat iedereen een mooi diploma in ontvangst 
mag nemen. De een met de hakken over de sloot en de ander met nauwelijks fouten, maar net als met de 
andere schoolvakken, mogen die verschillen er zijn. 
De wijkagent en iemand van VVN hebben de diploma's inmiddels uitgereikt. 
Van harte gefeliciteerd, jongens en meiden! Goed gedaan! 
Met dank aan de juf die de kinderen zover heeft gekregen, de vrijwilligers van VVN die het allemaal hebben 
georganiseerd, de ouders die hebben geholpen bij de begeleiding en natuurlijk ook de ouders die hun kind 
hebben geholpen bij het onder de knie krijgen van de verkeersregels. 
Een paar foto's onderaan deze nieuwsbrief. 
 

  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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 Het examen.

 De uitslag. 
 

 De blijdschap. 
 


