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 Goede start 
Na 6 weken thuisonderwijs en 2 weken vakantie voelde de eerste 
schooldag (voor sommigen maandag en voor anderen dinsdag) 
voor iedereen heel bijzonder. 
De meeste kinderen waren de eerste dag nog een beetje 
bedeesd, want een halve klas en de maatregelen tegen 
besmetting maakten alles toch anders dan anders. 
Wat daarnaast vooral opviel, was de positiviteit van iedereen: de 
blijheid van de meeste kinderen (ook de stoere!), de ouders die 
het spannend maar toch ook goed vinden dat de kinderen weer 
naar school gaan en de leerkrachten die echt liepen te stralen 
toen ze de kinderen weer zagen. 
De gemeente had de toegang tot het plein voor deze gelegenheid 
versierd. Een mooi gebaar. 

 

 Complimenten 
1-   De afspraken over het brengen en halen van de kinderen worden door 
iedereen uitstekend nageleefd. Ouders en kinderen wisten goed wat de 
bedoeling was en hielden zich daar prima aan. Heel goed. Bedankt! 
 
2-   Het schoolgebouw was 6 weken dicht voor de kinderen, maar het 
onderwijs liep door. Leerkrachten, ouders en de kinderen zelf hebben erg 
hun best gedaan om dit zo goed mogelijk te laten doorgaan. Dat is in de 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Viktor Smidts 

Jens van Bergen  

Lotte Alting 

Jesse Nederhoed 

Senn Veenstra 

Levi Rozema 

Jayson Groenhof 

en wensen hen een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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meeste gevallen best wel goed gegaan ondanks alle moeilijkheden. Ook hier is een echt gemeend, groot 
compliment voor iedereen op zijn plaats. Van het schoolbestuur had u daarom al bloemzaadjes en een 
bedankje gekregen, maar als personeel van Het Valkhof sluiten wij ons daar graag bij aan. 
 

 Zaal-gym nog niet 
De gymzalen blijven nog even gesloten. Tot wanneer dat zal zijn, valt niet te voorspellen. 
Midden- / bovenbouw advies: Doe voorlopig op de dagen dat er gym is dus kleding en schoenen aan 
waarmee buiten gesport / gespeeld kan worden. Kleedruimte is namelijk ook niet voorhanden. Andere 
schoenen aantrekken is eventueel wel mogelijk. 

 
Geen zaal, geen veld en toch lekker actief bewegen met de vakleerkracht gymnastiek. Gertrude de Boer 
(links op de foto) en Edwin Teune, onze vakleerkrachten, hebben ook in het thuisonderwijs een rol gehad. 
 

 Niet naar school 
Een paar ouders hebben besloten hun kinderen niet naar school te laten gaan omdat ze de situatie 
voorlopig niet vertrouwen. Deze keuze wordt gerespecteerd. De regering heeft gezegd dat dit niet zal 
leiden tot een bezoek van de leerplichtambtenaar. Wel moet geprobeerd worden deze kinderen thuis 
onderwijs te geven, want ze zijn niet 'vrij'. 
Scholen / leerkrachten zullen proberen hierover afspraken te maken met de betreffende ouders. Op Het 
Valkhof is in het team afgesproken dat er minimaal één keer per week telefonisch contact met deze 
leerlingen en/of hun ouders zal zijn om te praten over het werken en om waar mogelijk te helpen. Het is de 
bedoeling dat er dan zowel even met de ouders als met de leerling zelf wordt gesproken. 
 

 Kind met corona-achtige klachten 
Als uw kind klachten heeft die lijken op de verschijnselen van corona, dan zegt de GGD daar dit over: 
"In principe moeten kinderen thuis blijven bij klachten die passen bij het coronavirus, tot ze weer 24 uur 
klachtenvrij zijn. Ouders melden dit bij het kinderdagverblijf of de school en die registreert dit. Wanneer er 
meerdere gevallen gemeld zijn (vanaf 3), meldt de school en/of kinderopvangorganisatie het bij de GGD. De 
GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van ouders – testen af. We 
beschikken over testmateriaal dat geschikt is om te gebruiken bij kinderen. Als een kind positief getest 
wordt, zal de GGD contactonderzoek instellen. Als blijkt dat het kind op school is geweest, zal de GGD 
contact op nemen met de school. Met de school zullen de vervolgstappen worden besproken." 
 
Het is dus belangrijk dat u in zo'n geval contact met ons opneemt. 
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 HVO / GVO opgave 
De ouders van de kinderen van de groepen 5 en 6 hebben deze week een 
brief/formulier ontvangen over het HVO en GVO in het volgende schooljaar. 
Het is kort dag. Daarom is het verzoek om dat deze week nog, dus uiterlijk 
morgen, ingevuld mee te geven naar school. 

Uw keuze mailen naar dalton@hetvalkhof.nl mag ook. 
 

 Onverwacht effect 
De groepen zijn gehalveerd. 
Het valt de leerkrachten op dat er daardoor soms nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Als je 'vaste' vriendjes / vriendinnetjes in 
het andere cohort zitten en je wilt spelen, dan ben je nu aangewezen 
op kinderen waar je anders misschien niet zo vaak contact mee hebt. 
Dat levert soms nieuwe speelmakkers op. 
Een leuk bijkomend effect. 

 
 

Uit de groepen -1: Groep 7 
Op maandag kwamen de leerlingen van Cohort A ietwat schuchter binnen. Bepakt en bezakt met hun 
huiswerk taken en een afgemaakt werkstuk. Het was allemaal best spannend. Helaas kwam Esmée op 
krukken binnen vanwege een blessure opgelopen op de trampoline, dikke pech! 
 
We zijn gestart met een kringgesprek. Veel kinderen gaven aan dat ze het naar school gaan wel echt gemist 
hebben. Wat een voorrecht dat het nu weer mag. Wel jammer dat je op school niet met muziek aan kunt 
werken of op de trampoline kunt als je klaar bent met een taak. Dit werd dus genoemd als voordeel van 
thuiswerken. 
Aansluitend wat nieuwe regels en afspraken besproken: wanneer hebben we pauze, waar dan, wat gaan 
we doen vandaag, etc. En daarna…kijken naar een uitleg van de meester, meeschrijven, vertellen hoe je 
een som hebt uitgerekend en natuurlijk het antwoord geven! Zowel kinderen als meesters hebben dit echt 
wel gemist. 
 
De komende weken herhalen we sommige leerstof, bijvoorbeeld hoe reken je een deelsom uit? Welke 
Franse en Engelse leenwoorden ken je? Wat zijn ook alweer kernzinnen. Ook komt er nieuwe leerstof aan 
bod. Bij het vak Natuur en Techniek starten we de komende weken met de lessen rondom het thema “Seks 
enzo”. Dokter Corry van de gelijknamige televisieshow wist ons over dit onderwerp al veel te vertellen. 
Mochten er de komende weken thuis vragen over dit onderwerp komen, dan weten de ouders in ieder 
geval waar dit vandaan komt. 
 
Op dinsdag kwam Cohort B op school voor ongeveer hetzelfde programma. Zij hadden de schroom al iets 
meer van zich afgeschud. Blijkbaar was de eerste schooldag voor hen wat minder spannend. Ook tijd om ’s 
ochtends iets te vertellen en met elkaar bij te praten. Vervolgens met het lesprogramma aan de slag. 
Tussendoor veel speelruimte op het eigen stuk plein en veelvuldig handen wassen. Het waren geslaagde 
eerste schooldagen. Hoewel het thuiswerken best heel behoorlijk is gelukt, blijkt het toch dat de school en 
het klaslokaal een fijne plek is om naar toe te gaan! 

mailto:dalton@hetvalkhof.nl
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 Uit de groepen -2: Groep 8A 
Vissen in Corona-tijd. 
Sylvester Roggema uit 8A toont hier een 80 cm snoek. Samen met zijn 
broertje Kyano heeft hij  dit reuze exemplaar gevangen in de Vijfde 
Verloting.  ’s Morgens aan het werk met de taak en ’s middags lekker 
vissen met dit geweldige resultaat. 
 

Uit de groepen -3: Groep 3 
Weer naar school 
Het is gek om met de halve klas naar school te gaan . 
En   het  is  ook gek dat je niet leuk kan buitenspelen. 
En het is ook gek dat je niet naast elkaar kan zitten. En dat we de jassen aan de stoel moeten hangen. Het is 
leuk om weer op school te werken. We doen nu meer spelletjes dan in het werkboek werken. 
Het is leuk dat we weer naar school mogen en dat juf Lisette, Freddie mee heeft. 
Het Corona virus is er nog steeds, maar we vinden het fijn dat we weer naar school mogen. 
Imke, Sophie en Dagmar 
Groep 3 
 
  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 


