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 Hemelvaart weekend en daarna 
Morgen (donderdag) en vrijdag hebben de kinderen vrij in verband met Hemelvaart. 
Maandag, 25 mei beginnen we dan weer met cohort A, dinsdag cohort B enzovoort. 
 

 Helemaal open per 8 juni 
De basisscholen gaan per 8 juni weer helemaal open. Tenminste als er in de tussentijd geen vervelende 
ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. De gezondheid staat voorop tenslotte. 
Dat betekent niet dat alles weer wordt zoals het was, want het virus is nog lang niet weg. Daarom zullen er 
bepaalde gedragsregels blijven gelden. Welke dat zullen zijn, is op dit moment nog niet precies bekend, 
maar in ieder geval deze: 

 Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 
 Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 
 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

De maatregelen rond hygiëne en afstand houden, zullen daarnaast ongetwijfeld blijven bestaan. 
In de komende weken krijgen wij daarover meer informatie en zal dit verder worden uitgewerkt. 
Wij houden u daarover natuurlijk op de hoogte. 
 

Aanmelding noodopvang cruciale beroepen week 1 tot 5 juni 
Doordat de periode van werken met halve groepen met een week is verlengd, moeten ouders die in de 
week van 1 t/m 5 juni gebruik willen maken van de opvang van kinderen van ouders die werken in de 
cruciale beroepen, nog even doorgeven op welke dagen van die week men daarvan gebruik wil maken. 
Dat kan simpel met een mailtje naar dalton@hetvalkhof.nl . Noemt u svp de datum, de naam van het kind 
en de groep waarin hij/zij zit. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Jan van Dijk 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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 Zaal-gym nog niet 
Vorige week zag u een foto van een gymles op de Kiss and 
Ridezone. 
Links ziet u een foto van groep 7 in actie tijdens de gymles van 
meester Edwin op het veld van VV Roden en hieronder groep 
8-a met juf Gertrude op het beachvolleybalveld achter de 
sporthal. Een gymles in coronatijd, een beetje ... leeg. 

 

Uit groep 5-b: Thuis en nu weer op school tijdens de Corona tijd. 
Ik vond het stom om thuis te zijn zoals de meeste mensen.  Nu kan ik weer met mijn  vrienden spelen. Je 
moeder of vader waren wel goede meesters en juffen, maar de juffen op school zijn  wel beter in uitleggen. 
Thuis had je ook veel meer werk op een dag. Toen mochten we weer naar school, maar we moesten in 
twee groepen. Als je iemand miste, dan kon je alleen maar hopen dat je bij die in de groep kwam.  Maar je 
kon altijd nog appen of bellen. Thuis kan je niet buiten spelen met je vrienden en op school wel. 

Nieuwsbegrip vinden sommigen thuis stom op de computer. Op school maakten we het 
eerst op papier samen. Dat was leuk want je kon samenwerken. Sommigen vinden het 
stom op de computer en op digibord kan je het beter zien.  Je kunt het dan beter 
begrijpen. Op school kan je soms ook leuker buitenspelen want je hebt op school 
allemaal toestellen om mee te spelen. Ik was ook blij om de juffen weer te zien. 
Groetjes van Loek Tinge, 5-b 

 

5 Jaar Onvrijheid 
De herdenkingen van 75 jaar vrijheid hebben dit jaar in aangepaste vorm 
plaatsgevonden. 
Op school besteden wij met name in deze periode van het jaar altijd veel 
aandacht aan onderwerpen als WO II, vervolging, discriminatie, vrijheid, 
democratie en dergelijk. Dat zijn allemaal zeer belangrijke thema's. 
De Stichting Herdenken Noordenveld heeft ook altijd projecten voor 
basisschoolkinderen. Dit jaar kregen dekinderen van groep 8 het boekje "5 
Jaar Onvrijheid, Roden 1940-1945. Een indrukwekkend boek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 


