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 Geboren 
De kinderen van de groepen 6-a en 8-a hebben de afgelopen maanden erg 
meegeleefd met hun meester Hijko, want diens vrouw Jorien, was zwanger. 
Daaraan is nu een eind gekomen, want gisteren, op 18-4-'18, is Daan Wouter 
geboren; een gezonde jongen van  zo'n 7 pond. 
De bevalling verliep voorspoedig en moeder en kind, maar ook vader en broertje 
Teun, maken het goed. 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat Daan mag opgroeien tot een fijn, positief mens. 
 

 24 april: Dalton visitatie 
Elke daltonschool wordt eens in de vijf jaar bezocht door visiteurs van de 
Nederlandse Dalton Vereniging. Deze mensen uit de onderwijspraktijk 
proberen dan een beeld te krijgen van het daltongehalte van de school. Op 
die manier wordt de kwaliteit van daltonscholen in de gaten gehouden. 

Is dat goed, dan mag je je daltonschool blijven noemen, maar als het niet goed is, dan kan je je licentie kwijt 
raken. Daarnaast levert een visitatie de school altijd goede tips en aandachtspunten op om mee aan de slag 
te gaan. 
De visiteurs bezoeken de groepen, bestuderen documenten en praten met de schoolleiding, het bestuur, 
leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Dinsdag a.s., 24 april, is Het Valkhof weer aan de beurt voor een visitatie. 
Vier visiteurs komen dan langs en zullen in tweetallen de klassen bezoeken. Dus als uw kind vertelt dat er 
'allemaal vreemde mensen' in de klas en in de school waren, dan weet u waar dat voor was. 
Wij hopen onze school goed te kunnen presenteren en zullen u na afloop laten weten wat het resultaat van 
de visitatie was. 
 

 Inning schoolreisgeld groep 1 tot en met 5 
De schoolreizen van groep 1 tot en met 5 komen er weer aan. Vandaar dat we de schoolreisgelden voor 
deze groepen gaan innen. Het gaat dan om de volgende bedragen per kind: 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Fayen Regeling 

 

en wensen haar een goede tijd toe op Het Valkhof. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Groep 1, 2 en 3 € 22,50 
Groep 4  € 35,00 
Groep 5A  € 40,00 
Groep 5B  € 70,00 (deze groep is aan het begin van het schooljaar al op schoolreis geweest met groep 
   6B, maar de betaling daarvan gebeurt nu) 
Voor ouders/verzorgers die hebben gekozen voor automatische incasso zal de ouderbijdrage omstreeks 1 
mei 2018 worden afgeschreven van de rekening. De anderen ontvangen in de tweede week van mei een 
factuur. 
Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Per mail ben ik bereikbaar via: 
ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com. 
 
De gemeente Noordenveld kent een regeling voor ouders met een laag inkomen, waardoor dezen in de 
gelegenheid worden gesteld bijvoorbeeld de kosten voor een schoolreis te betalen. Zie: 
https://loket.gemeentenoordenveld.nl/producten/meedoen_in_noordenveld_met_een_laag_inkomen  
 
Vriendelijke groet, 
Chantal Westerhof, 
penningmeester Oudervereniging 
 

 Schoolfotograaf 
Op 8 en 9 mei komt de schoolfotograaf. Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een broertje/zusje foto te 
maken met broertjes en/of zusjes die niet (meer) op Het Valkhof zitten. 
Dit kan op dinsdag 8 mei vanaf 14.15 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijst die hangt op de pilaar 
naast het kopieerapparaat (naast de keuken). Deze lijst hangt er vanaf donderdag 19 april tot en met 
donderdag 26 april. 
Let op: Zonder voorinschrijving is het niet mogelijk om een broertje/zusje foto te maken. 
Hebt u vragen hierover, dan kunt u terecht bij 
Annelies Dijkstra, of Marijan Waninge, of Femke Hosper van de OV. 
 

 Van buiten: "Wij vallen niet uit bomen" 
Op de prikborden hangen posters van de GGD die waarschuwen voor eikenprocessierupsen en teken. 
Zie voor meer informatie www.wijvallennietuitbomen.nl  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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