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 Van de Verkeersouders: Consequenties tekort verkeersbrigadiers 
Al jaren zorgen ouders en personeelsleden van de school als brigadier voor een veilige oversteek bij de 
kruising Hofstedenlaan/Havezathenlaan rondom de begin- en eindtijden van school. 
We merken al een tijdje dat we met een kleiner wordende ouder-brigadiergroep de diensten in moeten 
vullen.  
Hetzelfde gebeurt bij de Hoeksteen. Zij zorgen verderop aan de Hofstedenlaan voor een veilige oversteek. 
Sinds dit schooljaar doen ze dit alleen nog in de ochtend. 
Door de flexibiliteit en welwillendheid van de huidige groep brigadiers is het ons tot nu toe goed gelukt om 
de bezetting rond te krijgen. Maar komend schooljaar lukt dat ons ook niet meer.    
Het afgelopen schooljaar hebben we vaak geprobeerd om nieuwe brigadiers te vinden. We hebben een 
flyer gemaakt, ouders aangesproken op het schoolplein en stukjes in de Valkinfo gezet. Dit heeft tot nu toe 
één brigadier opgeleverd die vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar is. Dat is te weinig.  
Daarom hebben we de MR (medezeggenschapsraad) gevraagd mee te denken. Hier zijn twee dingen 
uitgekomen: 
Vanaf komend schooljaar brigadieren we alleen in de ochtend, in de hoop dat we zo het rooster wel rond 
krijgen.  
Als we het rooster 2019/2020 helemaal niet rond krijgen, dan moeten we stoppen met het brigadieren.  
 
Hierbij een laatste en dringende oproep.  
Vind je het belangrijk dat er in de ochtend een veilige oversteek is bij de kruising Hofstedenlaan / 
Havezathenlaan? Heb je een dag per week ruimte tussen 08.10 en 08.30 uur? Meld je dan aan als 
verkeersbrigadier. Wij zorgen voor een eenmalige avondtraining, een fluitje en een goed draaiend 
What’sApp-systeem.  
 
Aanmelden kan bij Maaike van Ellen (maaike@vanellen.eu / 06-28886835). 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein Oudega, Lya Muntinga en Maaike van Ellen 
Verkeersouders 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Kira Borisov 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

mailto:maaike@vanellen.eu
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Tot dinsdag 
Deze Valkinfo komt een dag eerder uit dan u gewend bent, omdat de kinderen donderdag en vrijdag, maar 
ook maandag (!) vrij hebben. 
Donderdag en vrijdag is het Hemelvaartweekend en maandag is er voor de leerkrachten van alle scholen in 
de gemeente een studiedag. 
Een extra lang weekend, dus. Veel plezier en tot dinsdag! 
 

 Lekker buiten 
Middagpauze, een zonnetje en een mooi plein. Dus waarom niet lekker buiten lunchen / picknicken. 
Een moeder die toevallig voorbij kwam, schoot dit mooie plaatje. 

 
 

 E-waste Race, herinnering 
In de vorige Valkinfo stond iets over de E-waste Race. 
De kinderen van groep 8 zijn erg fanatiek bezig elektronisch afval te verzamelen. In 
de tussenstand met andere scholen staan ze voorlopig bovenaan en dat willen ze 

graag zo houden. Werk dus allemaal mee en kijk eens in laatjes, keukenkastjes, garages en op zolders of 
daar niet een afgedankt apparaat ligt. Zo ja, meld het aan via op www.ewasterace.nl of bij de kinderen van 
groep 8. 
Dat is goed voor het milieu, de kinderen leren iets over het (niet) verspillen van grondstoffen en er valt een 
schoolreisje te verdienen. Wat wil je nog meer. 
 

 Van buiten: Vakantiebieb 
De kinderen hebben al een folder meegekregen over de Vakantiebieb: gratis heel veel 
boeken lezen in de zomerperiode. 
Gemist? Zie www.vakantiebieb.nl  
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ewasterace.nl&data=02%7C01%7Ctarbouw%40gld.nl%7C368375f1fd8e4d7fd48908d69d5f9634%7Cc8fb2c4faff744718db325730a65a917%7C0%7C0%7C636869431207735159&sdata=RzgK40v3gaRB2dgkQssOJmeg5jCvdD8KWqWEGGyARBA%3D&reserved=0
http://www.vakantiebieb.nl/
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 Van buiten: Nienorun 
Over een aantal weken is het weer zover; de tweede editie van de Nienorun. Op zaterdag 22 juni kleurt 
het Familiepark weer KiKa-oranje en rennen kinderen 1 of 2 kilometer samen met Nieno voor kinderen met 
kanker. Ren jij ook mee? Je kan kiezen uit een run van 1 of 2 kilometer die uitgezet is over het Familiepark. 
We starten 22 juni ’s ochtends om 11 uur met ochtendgymnastiek. Vanaf 11.30 start de Nienorun! Ga jij 
ook in het oranje gekleed voor KiKa? 
De Nienorun is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald en het hele 
opgehaalde bedrag wordt geschonken aan KiKa!  
Voor alle supporters en bezoekers hebben wij deze dag een speciaal entree tarief van €3.50 per persoon 
exclusief treinrit. Als waardering krijgen de enthousiaste renners een goodiebag cadeau. Natuurlijk krijgen 
de kinderen met het hoogste sponsorgeld een fantastisch prijsje! Daarnaast mogen de renners natuurlijk 
gebruik maken van het Familiepark. Vooraf aanmelden is verplicht. 
Ren jij ook mee voor KiKa?  www.landgoednienoord.nl/familiepark/nienorun/ 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://www.landgoednienoord.nl/familiepark/nienorun/

