
 

Valkinfo 31  8 mei 2020 

  

 
 
Beste ouders, 
 
Dit is een ongebruikelijke Valkinfo, namelijk een die uitkomt in de vakantie. 
Hopelijk heeft iedereen een plezierige, gezonde meivakantie gehad en hebben de kinderen weer zin om 
naar school te gaan. 
We hopen op een mooi vervolg van dit rare schooljaar. 
 
Vóór de meivakantie hadden wij u in een nieuwsbrief al uitgebreid verteld hoe het vanaf maandag 
aanstaande bij de herstart zal gaan. De belangrijkste stukjes die daarin stonden, herhalen we voor de 
zekerheid nog even in deze Info, maar misschien is het sowieso goed om ook nog even te kijken naar die 
Valkinfo van 24 april. 
Verder noemen we een paar herstart-zaken die pas in de meivakantie duidelijk zijn geworden. 
Daarnaast nog een paar zaken die niet met de herstart te maken hebben. 
Het is weer een lange nieuwsbrief geworden. Sorry. 
 

 Vervanging juf Doetie 
De man van juf Doetie, Wim Drent, heeft onlangs een ernstig hartinfarct gehad. Hij ligt daardoor al ruim 
twee weken in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. 
Voor Doetie en haar familie betekent dat veel zorgen en verdriet. 
Doetie zal daarom voorlopig niet terugkomen voor groep 6. 
Zij zal worden vervangen door Marike Karsten. Marike heeft ervaring op onze school en in groep 6 en zal 
daarom een goede vervanger zijn om samen met meester Anko de groep te draaien. Hoe lang dit zal duren 
valt niet te voorspellen. 
Wij wensen Wim, Doetie en hun familie alle goeds toe in deze toch al zo lastige tijd. 
 

 Wijzigingen in groep 2 en 3 
Na de meivakantie zijn er wat veranderingen in de bezetting van de groepen 2 en 3. 
Juf Riekje gaat vanaf de meivakantie elke woensdag naar groep 2. Tot nu toe waren er op deze woensdagen 
wisselende leerkrachten, maar de bedoeling is dat Riekje vanaf nu elke woensdag in deze groep werkt. 
Juf Lisette haar LIO-stage in groep 3 is in een fase waarin zij steeds meer de verantwoordelijkheid neemt in 
de groep, met de vaste leerkracht op afstand. Op donderdag in dit juf Esmée en op vrijdag juf Riekje. Esmée 
zal na de meivakantie een dag meer op school zijn, omdat haar ouderschapsverlof afloopt. 
 

 Bemanning / Vervanging 
Behalve de personele wijzigingen die hierboven staan, zullen de leerkrachten m.i.v. volgende week gelukkig 
allemaal weer aanwezig zijn. Behalve wanneer er vanaf nu iemand 'gewoon' ziek wordt natuurlijk. 
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De invalpool is tamelijk leeg, dus de kans blijft bestaan dat er eens een groep onverwacht naar huis 
gestuurd moet worden.  
 

 1,5 Meter  
De gedachte achter de manier waarop de scholen weer beginnen, is dat volwassenen minimaal 1,5 meter 
uit elkaar moeten blijven en dat volwassenen en kinderen moeten proberen óók 1,5 meter uit elkaar te 
blijven. 
Kinderen onder elkaar hoeven dat niet per se omdat dat niet te realiseren is, maar alles op school is er wel 
op gericht om toch ook het contact van kinderen onderling zoveel mogelijk te beperken. 
Het zou fijn zijn als u daarover voor de eerste schooldag even met uw kind zou praten. 
Voor de jongste kinderen is dit allemaal waarschijnlijk het moeilijkste te begrijpen en te doen, maar ook 
met hun kunt u het er over hebben waarom de juf nu eigenlijk niet geknuffeld wil worden en liever geen 
kinderen op schoot heeft. Het betekent niet dat de juf je niet aardig vindt, maar dat ze wil voorkomen dat 
er iemand ziek wordt. 
 

 Tas en spullen meenemen 
Geef uw kinderen elke dag svp een tas mee waarin ze ook hun huiswerk kunnen meenemen; waarschijnlijk 
voor de midden- en bovenbouw een paar boekjes en schriften. 
De spullen die tijdens het thuisonderwijs mee naar huis zijn gegaan, moeten maandag of dinsdag mee terug 
naar school. Die hebben we namelijk nodig bij de lessen. 
Een paar ouders hebben een chromebook van school te leen gekregen. Die mag u nog even thuis houden, 
totdat de kinderen alle dagen weer naar school gaan.  
 

 Pauzes 
Het team heeft een schema gemaakt waarin de pauzetijden zo zijn aangepast dat er maar 2 of 3 groepen 
tegelijk buiten zijn en dat die elk op een eigen deel spelen, dus niet door elkaar. Dat geldt voor de ochtend- 
en de middagpauze. 
Tijdens de pauzes verzorgen in principe de eigen leerkrachten de pleinwacht voor de eigen groep. 
 

 Noodopvang 
Kinderen van ouders in cruciale beroepen die zijn aangemeld voor de noodopvang, zullen in eerste 
instantie worden opgevangen in de eigen groep. Hierover bestond eerst nog onduidelijkheid, omdat het in 
tegenspraak is met het halve-groepen beleid en het uitgangspunt om kinderen van verschillende cohorten 
zoveel mogelijk gescheiden te houden. Inmiddels is dit toch toegestaan, mist de groep niet te groot wordt. 
Wordt een groep toch te groot, dan kan er voor worden gekozen de kinderen niet in de eigen groep op te 
vangen maar ergens anders op school, bijvoorbeeld in een apart lokaal. Voorlopig lijkt dat nog niet nodig.  
 

  Herhaling: Brengen 
Het uitgangspunt is dat volwassenen (ouders en personeelsleden) zo weinig mogelijk contact met elkaar 
hebben en indien nodig, minimaal op 1,5 meter afstand. 
Bij alles wordt geprobeerd om kinderen van verschillende groepen en cohorten zoveel mogelijk gescheiden 
van elkaar te houden. Daarom zijn de begin- en eindtijden van de groepen hier en daar een beetje 
aangepast. Dat betekent het volgende. 

 Er mogen geen ouders in de school en geen ouders op het plein. 
U moet dus buiten de hekken blijven en daar moet u minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

 Het beste is dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, lopend of op de fiets, naar school gaan. 
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 Groep 1-3: 
-   Deze kinderen gaan het plein op door het hek bij de gymzaal om de grotere kinderen te vermijden. 
 Loop daar dus even over de stoep naar toe als u van de Kiss and Ride zone komt. 
-   De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur op een vaste plek op het plein. U neemt afscheid bij het hek en 
 uw kind gaat rechtstreeks naar de eigen leerkracht. 
 Om 8.30 gaan de groepen een voor een naar binnen door de kleuteringang. 
-   De kinderen van groep 3 nemen hun jassen mee naar de klas de groepen 1 en 2 hangen de jassen op 
 de gebruikelijke plek. 

 Groep 4-8: 
-   Deze kinderen komen iets later. Zij kunnen tussen 8.30 en 8.45 uur zelfstandig binnenkomen. 
-   Zij spelen voor schooltijd niet op het plein, maar gaan rechtstreeks naar hun klas. 
-   Groepen gebruiken verschillende deuren. 
 -   Vluchtdeur van de groep bij de Kiss and Ride zone: groep 8-b. 
 -   Hoofdingang: groep 4, 6 en 7. 
 -   Achteringang: groep 5-a, 5-b en 8-a 
-   Zij mogen niet door het hek bij de gymzaal en mogen niet door het gebied lopen waar de onderbouw 
 zich opstelt. Dus fiets neerzetten en buitenom, over de stoep naar de goede ingang lopen. 
-   Zij nemen de jas mee naar de klas en hangen die op de stoel. Ook de tas gaat mee naar de klas. Dit 
 voorkomt gedrang en contact bij de kapstokken. 

Als een kind / kleuter moeite heeft met afscheid nemen, dan kan daar door de leerkracht waarschijnlijk niet 
de aandacht aan worden gegeven die het anders krijgt. In dat geval zal u het kind weer mee naar huis 
moeten nemen. 
 

 Herhaling: Naar huis 
Het naar huis gaan verloopt in omgekeerde volgorde. 

 Groep 1-3: De kinderen gaan om 13.45 uur uit. Om 14.00 uur moeten kinderen en ouders het 
schoolterrein verlaten hebben. 
-   De ouders wachten buiten het hek. Zij verspreiden zich zo goed mogelijk. Spreek met uw kind een 
 plek af, zodat het u snel kan vinden. 
-   De leerkrachten komen om de beurt met hun groep naar buiten en de kinderen zoeken hun ouders 
 op en gaan naar huis. 
-   Er is op dat moment eigenlijk geen gelegenheid voor een praatje met de leerkracht. Dat proberen we 
 zoveel mogelijk telefonisch te doen. 

 Groep 4-8: De kinderen gaan om 14.00 uur naar huis. Ieder door de eigen ingang en weer zonder te 
mengen met de kleuters. 

 

 Kids Casa en De Kluts 
Er is goed overleg geweest met de kinderopvang organisaties waar onze ouders mee te maken kunnen 
hebben. Zij zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de breng- en haalregels die op school gelden. 
Deze organisaties stellen hun eigen cliënten op de hoogte van hoe dat precies in zijn werk gaat. 
Een punt van aandacht voor kinderen die naar De Kluts gaan, is dat zij zich na schooltijd moeten 
verzamelen in de "palenkooi" voor de kleuteringang en dat zij naar de medewerker van De Kluts gaan als 
iedereen aanwezig is. Doordat de oudere kinderen wat later uit komen dan de jongste kinderen, is het 
belangrijk dat zij na schooltijd niet treuzelen, maar meteen naar de afgesproken plek gaan. 
 

 Verkeersbrigadiers ... onder voorbehoud 
De klaar-overs staan er vanaf 11 mei om  van 8.10 tot 8.45 uur. Hopelijk geeft dit geen problemen bij de 
ouders die  brigadieren. Op bepaalde plekken in het rooster staan ook stagiairs. Het is nog niet helemaal 
zeker of die vanaf 11 mei van hun opleiding weer stage mogen komen lopen.  
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Of het echt lukt om een complete verkeersbrigade te laten draaien, valt dus nog niet te zeggen. 
Ouders die zich willen aanmelden om deze groep te versterken, zijn natuurlijk super welkom! 
 

 Wanneer mogen kinderen wel/niet naar school? 
O.a. op de volgende website staat duidelijk aangegeven wanneer een kind wel en wanneer het niet naar 
school mag. https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Verkouden-en-naar-school 
Hooikoorts. 
De GGD heeft afgelopen week de richtlijn voor kinderen met hooikoorts aangepast. Die luidt nu als volgt: 
"Is het hooikoorts? Ouders kunnen het beste herkennen of klachten van hun kind de gebruikelijke 
hooikoortsklachten zijn. Een kind dat bekend is met hooikoorts en hierdoor een loopneus heeft, mag dan 
dus wel naar de opvang/school. Bij hooikoorts komt, ondanks de naam, koorts vrijwel niet voor. Bij twijfel, 
bij verkoudheid en/of koorts is het advies van het RIVM nog steeds: thuis blijven." 
 

 Gymnastiek 
De gymnastieklessen zullen zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Als het vanwege het weer toch nodig is 
om binnen te gymmen, dan zal dat 'matig intensief' zijn. Of de gymzalen weer open gaan is nog niet 
bekend. De kinderen moeten daarom voorlopig schoenen en kleding voor buiten sporten meenemen en bij 
slecht weer zal de gymles misschien ook een keer moeten worden overgeslagen. 
 

 Hygiëne 
De schoonmaak zal geïntensiveerd worden. 
Dat betekent o.a. dat deurklinken, kranen en dergelijke gedurende de dag extra zullen worden 
schoongemaakt. 
De lokalen worden continu geventileerd. De deuren staan in principe de hele dag open, zodat de klinken 
ook niet hoeven te worden aangeraakt. 
De kinderen moeten een paar keer per dag hun handen wassen. Uiteraard als ze van de WC komen en voor 
ze gaan eten, maar ook voor ze de klas binnenkomen aan het begin van de dag en na de pauzes. 
 

 Teamdag - margedag 
Op 2 juni is er een margedag. Die dag was bedoeld als 'teamdag'. Dat betekent dat er voor het team een 
programmaatje is waar vaak een serieus onderdeel inzit, maar dat voornamelijk ontspannend is. Dat is 
goed voor het teamgevoel en een soort afsluiting van het schooljaar, maar ook een voorbereiding op het 
volgende schooljaar. 
Die margedag blijft staan, maar we maken er geen 'uitje' van. Er zijn tamelijk veel serieuze zaken die zijn 
blijven liggen en die geregeld moeten worden voor het volgende schooljaar. We maken er daarom een 
werk-/vergaderdag van. 
Voor u als ouders is het vooral belangrijk dat u weet dat de kinderen op 2 juni dus wel vrij zijn. 
 

 Vacature nieuwe directeur 
Zoals u weet, gaat Coos Boerma ons in oktober verlaten. Sinds vorige week zijn de vacature en de 
profielschets voor een nieuwe directeur openbaar. De medezeggenschapsraad, het team en het bestuur 
hebben die gezamenlijk opgesteld. De advertentie en profielschets staan ook op onze website. 
De bedoeling is dat voor de zomervakantie bekend is wie de nieuwe directeur wordt. 
 

  
Met vriendelijke groet, team Het Valkhof 
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