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Vorige week stond er een foutje in het welkom-blokje. We willen iedereen natuurlijk wél op de goede 
manier welkom heten op onze school. Daarom een tweede poging. 
 

   
 

Maandag en dinsdag vrij 
Ter herinnering, maandag en dinsdag aanstaande zijn alle kinderen vrij. 
 

 Cohorten week 1-5 juni 
Wanneer gaan welke kinderen volgende week naar school? 
Maandag Pinksteren - vrij. 
Dinsdag margedag  - kinderen vrij. 
Woensdag cohort B 
Donderdag cohort A 
Vrijdag  cohort B 
 

 Helemaal open per 8 juni 
Zoals u heeft vernomen, gaan de scholen na volgende week weer helemaal open. 
Dat betekent dat het thuisonderwijs per 8 juni stopt en iedereen weer alle dagen naar school gaat. 
Maar de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven nog van kracht. 
Hoe scholen dat moeten gaan organiseren, wordt landelijk bepaald. Daarover hebben we nu helaas nog 
geen nieuws, maar zodra er meer bekend is, laten wij u dat weten. 
 

Geen daltonkoffie 
Morgen staat nog 'Daltonkoffie' op de planning. Voor de ouders die daar eventueel naar toe hadden 
gewild: ook dát gaat niet door. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Jan van Wijk 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Sollicitatie procedure nieuwe directeur 
Zoals al eerder genoemd, gaat Coos Boerma ons in oktober verlaten.  
Op de opengestelde vacature zijn meerdere brieven binnen gekomen. Inmiddels heeft de 
sollicitatiecommissie een selectie gemaakt uit die sollicitatiebrieven. De eerste gespreksronde zal plaats 
vinden op woensdag 3 juni.  
De bedoeling is dat voor de zomervakantie bekend is wie de nieuwe directeur wordt. 
 
 

Nieuw meubilair 
De coronacrisis heeft de afgelopen maanden een heleboel overhoop gehaald. Bij u thuis, op uw werk en 
zeker ook op school. 
Op school moest niet alleen steeds anders worden leggegeven, maar veel van de dingen die gepland waren, 
konden niet doorgaan. 
Eén van de plannen die in de knel kwamen, is de keuze van nieuw meubilair. Inmiddels zit hier weer 
beweging in, maar het voornemen om het nieuwe schooljaar te beginnen met nieuwe tafeltjes en stoelen, 
laten we varen. We hopen nu dat dit voor de herfstvakantie gaat lukken. 
De lokalen rond de Valkuil willen we voor de komst van de nieuwe spullen ook wat opknappen. Dát gaat 
misschien al wel in de zomervakantie plaatsvinden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 


