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Pinkstervakantie + 
Het is de periode van de kleine vakanties. 
De laatste in de rij is de pinkstervakantie en daarna gaan we in één ruk door tot het einde van het 
schooljaar. 
De pinkstervakantie bestaat uit Pinkstermaandag 10 juni en dinsdag 11 juni (margedag). 
 

Verloting musical 
Op 4 juli heeft groep 8 de eindmusical in De Pompstee.  
In de pauze vindt er een verloting plaats. De kinderen gaan voor prijzen langs de 
winkels, maar iets extra’s kunnen wij altijd gebruiken! Mocht u op uw werk, of op 
welke andere manier dan ook aan prijzen kunnen komen, dan zijn wij hier erg blij mee 
(denk hierbij ook aan tegoedbonnen etc.). Graag geen tweedehands spullen inleveren. 

De opbrengst voor de verloting komt ten goede aan het vernieuwde schoolplein. 
Graag voor 27 juni inleveren bij de leerkracht van groep 8 (meester Armein). 
Alvast bedankt! 
 

 Reminder: Vakantierooster 2019-2020 
De  vakantieregeling voor het volgende schooljaar heeft een paar maanden geleden al een keer in de 
Valkinfo gestaan, maar zo met het volgende schooljaar in zicht is het misschien handig dit even te herhalen. 

Rodermarkt 24-sep t/m 24-sep 

Herfstvakantie 21-okt t/m 25-okt 

Kerstvakantie 23-dec t/m 3-jan 

Voorjaarsvakantie 17-feb t/m 21-feb 

Paasvakantie 10-apr t/m 13-apr 

Meivakantie   *) 27-apr t/m 8-mei 

Hemelvaart  21-mei t/m 22-mei 

Pinkstervakantie 1-jun t/m 1-jun 

Zomervakantie 6-jul t/m 14-aug 

*)   Bevrijdingsdag valt in de meivakantie. 
Naast de schoolvakanties zijn er altijd enige zogenaamde 'margedagen', waarop de 
kinderen vrij zijn in verband met studie- of andere activiteiten van het 
onderwijsteam. 
Dat worden er volgend schooljaar 6. De data daarvan zijn nog niet bekend omdat er 
nog volop wordt gewerkt aan de planning van het volgende schooljaar. U leest er zo 
spoedig mogelijk over. 
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 Teken-hanger 
De GGD heeft 'teken-hangers' ter  beschikking gesteld. Deze zijn uitgedeeld aan alle oudsten van elk gezin. 
Bij deze kaartjes met tips over het signaleren en verwijderen van teken zit een zuignapje, zodat het kaartje 
in de douche kan worden gehangen. Kinderen (en volwassenen) kunnen erop zien hoe zij zichzelf en elkaar 
kunnen controleren. 
Zie ook https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/portal/portal.html over teken en eikenprocessierupsen. 
 

 Buiten leren 
Het team had afgelopen maandag een studiedag rond het thema 'Onderwijs van de Toekomst'. 
Eén van de workshops die werden aangeboden ging over 'buiten leren'. Daarmee wordt bedoeld dat 
kinderen leerstof niet alleen oefenen achter hun tafeltje in hun boek, maar soms ook buiten, in de frisse 
lucht en bij voorkeur in spelvorm. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen daar sneller en beter van leren. Dat is ook een van de 
achtergrondgedachten van ons vernieuwde plein. 
Op de foto een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien. Groep 3 oefende vorige week met lezen. De keuze-
opdracht hierbij was dat ze ook een van de buiten spelende kleuters een stukje mochten voorlezen als die 
dat wilde. 
 

 
 

 Podium groep 1/2-b 
De kinderen van groep 1/2-b tekenden over hun (erg leuke!) podiumoptreden van gisteren. 
Zie de volgende pagina. 

https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/portal/portal.html
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Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
 
 


