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 28 Juni vrij 
Op donderdag 28 juni hebben de kinderen een extra dag vrij. 
Voor het personeel is dit een studie- / werkdag, die in het teken zal staan van de leerlingenzorg. 
 

Margedagen 
Deze dag is een zogenaamde margedag. Dat zijn dagen waarop scholen, naast de schoolvakanties, de 
kinderen vrij kunnen geven in verband met teamactiviteiten. 
Door de overgang van de traditionele schooldagindeling naar het Vijf Gelijke Dagen Model, hebben wij een  
overgangsfase van twee  schooljaren gehad, waarin er nauwelijks margedagen waren. Dat was nodig om te 
garanderen dat de kinderen het vereiste aantal lesuren zouden krijgen. 
Na dit schooljaar is die fase achter de rug en zullen er vaker margedagen zijn. Het streven is altijd om deze 
dagen ruim van tevoren bekend te maken. 
 

 Privacy wetgeving 
Het kan u niet zijn ontgaan dat er nieuw privacyregels van kracht 
worden. 
Ook scholen hebben daarmee te maken. 
Zo zijn er inmiddels aanpassingen aan ons administratiesysteem 
gedaan en zijn er afspraken over de privacy gemaakt met de 
schoolleveranciers, zodat wij dat we ons goed aan de nieuwe regels 
houden. 

Op de homepage van onze website staat een artikeltje dat daar informatie over geeft. 
(http://www.hetvalkhof.nl/ ) 
De website van ons schoolbestuur (OPON) bevat nog meer uitgebreide informatie. (http://www.onderwijs-
noordenveld.nl/ ) 
Daarnaast hebben de kinderen deze week 2 formulieren mee naar huis gekregen. 
1- Een toestemmingsformulier over het gebruik maken van groepslijsten. 
2- Een toestemmingsformulier over het omgaan met foto's en eventueel video's. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen: 

 

Julia Da Costa 

Maya Albayari 

Ryan Oosting 

 

en wensen hen een goede tijd toe op Het Valkhof. 

http://www.hetvalkhof.nl/
http://www.onderwijs-noordenveld.nl/
http://www.onderwijs-noordenveld.nl/
https://4.bp.blogspot.com/-OxmnK6VflC8/WafiUFPtfZI/AAAAAAAAYEo/ioJqLYd9GgQ43tvUbfZMxFCreIAVox1UQCLcBGAs/s1600/Welkom-Jules-site.jpg
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Per kind willen wij graag beide formulieren ingevuld terug ontvangen. Dus ook als u het "allemaal wel OK" 
vindt, dan moet u dat middels deze formulieren laten weten. 
 

 Luizen update 
In groep 6a zijn luizen gevonden.  
In groep 3a zijn geen luizen/neten gevonden. 
 

 iSocial 
Door acteergroep de Zwerm. Het gaat over sociale media. Het eerste 3 kwartier begon het met een 
toneelstukje. Hier ging het over: 
Fleur kreeg een facebook account als ze een goed rapport had. Ze had een goed rapport en kreeg van haar 
vader een facebook account. Ze ging samen met Kim op haar account. Ze gaf haar wachtwoord aan Kim. 
Dat was niet slim want Fleur had foto’s van Daan van vakantie erop gezet. Dat vond Daan niet leuk. Hij vond 
1 foto niet mooi. Die had Fleur samen met Daar eraf gehaald. Maar Kim wist het wachtwoord en had de 
foto er weer op gezet. Toen ontstond er ruzie. Dit hebben we ervan geleerd. Deel nooit je wachtwoord met 
je vrienden. Vraag eerst aan je ouders als je een vriendschapsverzoek krijgt van iemand die je niet kent op 
Instagram of op andere apps of het wel betrouwbaar is. Als het niet betrouwbaar is weiger hem dan. 
Nabespreking: we gingen een paar dingen over sociale media bespreken. Er waren ook leuke stellingen. Wij 
vonden het interessant.  
Lisanne, Mia, Sarah, Vera en Iris, groep 7 
 

 Vakantierooster schooljaar 2018/2019  
 
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018  
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019  
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019  
Paasweekend + meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019  
Hemelvaartsvakantie 30 mei en 31 mei 2019  
Pinkstervakantie 10 juni 2019  
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019 
 
Er kunnen ook nog enige margedagen (werk-/studiedagen voor het team) worden gepland. Zodra daar 
meer over bekend is zullen we u daarover informeren. 
 

Van buiten: Oproep Stichting Europa Kinderhulp 
Mogen wij u even voorstellen?  
Lisa, Luc, Sophie en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, althans zo lijkt het. Maar 
ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je ziet 
het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last van. 
Behalve die tweeënhalve week in de zomer...  
Dan maken Lisa, Luc, Sophie en Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes mee wat het is om 
onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. 
Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de 
toekomst. 
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Vertrouwen 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantieouders. Mensen die die aandacht, liefde en structuur 
kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven willen geven en zichzelf daarmee trakteren op een 
glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere zus naar 
de voedselbank, omdat mamma de boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van 
het samen ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan 
den lijve dat er ook pappa’s zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn 
vakantiegezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het 
slapen doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.  
Sores  
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze kunnen even 

alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders 
kan. Dankzij vakantieouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden 
kinderen uit binnen- en buitenland geholpen.  
Geef een kind de vakantie van zijn/haar leven  
En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantieouders nodig. 
Bent u bereid te helpen? Aanmelden, meer informatie of een 
kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: 
europakinderhulp.nl of per mail: info@europakinderhulp.nl.  

Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze EKH-medewerkers:  
Jos Moorman, mobiel: 06 25009421 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


