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 Waterpokken 
Op school komt waterpokken voor. 
Voor achtergronden en tips klik: informatie RIVM . 
 

 Luizen update 
Groep 3 en 6 zijn luizenvrij. 
In groep 8a zijn neten gevonden. 
 

 Voor de veiligheid van de kinderen: Parkeren tijdens brengen en halen 
Vertelt u het volgende svp ook aan opa's, oma's, oppassers en anderen die kinderen brengen of ophalen. 

 
Ouders of anderen die kinderen naar school brengen of halen, parkeren hun auto op de 
parkeerplaats (Kiss and Ride / KAR zone) aan de kant van de Statenlaan. 
 
In de Schonauwen, de straat aan de voorzijde van de school, hebben wij liever helemaal geen 

auto's van halers / brengers; ook niet in de parkeerhavens. Daarvoor hebben we de 
medewerking nodig van alle ouders. 
De reden is, dat de plein-afgang bij de gymzaal wordt gebruikt door kinderen en ouders die 

lopend of op de fiets zijn. En als die tussen de in- en uit-parkerende auto's door moeten, dan kan dat 
gevaarlijke situaties opleveren. 
 
 Dus …… GEEN auto's in de Schonauwen (de straat voor de school)! 
Er geldt in die straat een officieel stopverbod. 
 

Maak dus ALLEEN gebruik van de KAR-zone. 
Dat is maar een heel klein stukje verder lopen, maar veel veiliger voor de kinderen. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Liset Land 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_waterpokken
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Van buiten: Schoolspot 
Kent u Schoolspot? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en 
ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot 

wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde 
producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar 
Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. 
Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. 
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. 
Daarnaast sluit de basisschool van uw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor 
thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) 
profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. 
Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. 
Klik hier, https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot, voor meer informatie of ga naar de 
website, https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling, om een account aan te maken. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling

