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Laatste stand van zaken coronamaatregelen  en -afspraken 
Volgende week gaat iedereen weer tegelijk alle dagen naar school.  
Het thuisonderwijs stopt dan, net als de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. 
Heel veel regels en afspraken blijven echter hetzelfde. 
Wat hieronder schuin en onderstreept staat, is veranderd. De andere punten zijn ter herinnering. 
Naar school en terug 

 Ouder(s)/verzorger(s) mogen niet op het schoolplein of in de school komen.  

 De begintijden blijven zoals nu. Inclusief het buiten ophalen van de kinderen door de juffen. Groep 1-3 
tussen 8.20 en 8.30 uur. Groep 4-8: inloop tussen 8.30 en 8.45 uur. 

 De eindtijd wordt voor iedereen 14.00 uur. 

 Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. 

 Wachtende ouders of andere ophalers blijven 1,5 meter bij elkaar vandaan. 

 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 De pauzes blijven op dezelfde manier georganiseerd als in de afgelopen weken, waarbij groepen van 
elkaar gescheiden blijven. 

Afstand houden 

 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 
worden. 

 Tussen personeelsleden en leerling moet wel zoveel mogelijk 1,5 meter 
afstand bewaard worden. 

 Tussen personeelsleden onderling en tussen personeel en ouders moet 1,5 
meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact noodzakelijk is. 

 Het mengen van groepen moet worden voorkomen, dus niet door elkaar 
spelen en werken op de leerpleinen. 

 De looproutes naar binnen / buiten blijven hetzelfde. 
Bezoekers 

 Lesgevers van buiten komen nog niet. (HVO, GVO, muziekleerkracht, gastdocenten, ........) 

 Mensen van buiten die werken in het kader van de leerlingenzorg, mogen wel komen. 

 Stagiairs mogen weer komen. 
Hygiëne 

 Iedereen wast goed zijn/haar handen, meerdere keren per dag. 

 Oppervlakten worden extra gereinigd. 

 Er wordt goed geventileerd. Deuren / ramen wijd open. 

 Rondleidingen voor ouders die een school voor hun kind zoeken, mogen weer, maar dan wel na 
schooltijd. Dus als u in uw omgeving ouders kent die een school zoeken, dan kunnen zij bellen voor een 
afspraak. 

Lesaanbod / Activiteiten 

 Groepsactiviteiten in en buiten de school worden sterk ontraden. (excursies, uitstapjes, vieringen e.d.) 
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 De afscheidsmusical van groep 8 wordt in een andere vorm gegoten. 

 Eventuele laatste schooldag activiteiten mogen, maar dan zonder ouders in de school of op het plein, en 
met zo weinig mogelijk 'vermenging' van groepen. 

 
Afsluiting van het leerjaar 
Aan het eind van het schooljaar kijken we altijd graag samen met ouders en kinderen terug op hoe het jaar 
is gegaan. 
Daarvoor hebben we een schoolrapport en houden we oudergesprekken. 
Door de coronasituatie komt dat allebei in de knel. 
Rapport - portfolio. 
Het vorige schoolrapport heeft u nog niet zo lang geleden ontvangen. Vanaf dat moment hebben wij 
nauwelijks nieuwe, goede informatie kunnen verzamelen over de ontwikkeling en de vorderingen van uw 
kind. 
Daarom komt er deze keer geen nieuw schoolrapport uit. Het vorige blijft geldig. 
In plaats daarvan krijgen de kinderen een aangepast portfolio mee naar huis. In dat portfolio wordt door 
kinderen, leerkrachten en ouders (!) teruggekeken op de afgelopen periode. 
Toelichting:   Op onze school willen we sowieso uiteindelijk het schoolrapport en het portfolio steeds meer 
in elkaar laten opgaan. In de huidige situatie is een aangepast portfolio daarom een goed alternatief voor 
het rapport. 
Ouder-/kindgesprek - op afstand 
De groepsleerkrachten zullen een eindgesprek hebben met alle ouders via (beeld)telefoon of Google Meet. 
Daarvoor wordt een belafspraak met u gemaakt. Net als bij de normale gesprekken, nemen de kinderen 
zelf in principe ook deel aan dat gesprek, maar het is aan de ouders om te beslissen of zij dat willen. 
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 15 en 26 juni. 
 
Toetsen 
Aan het einde van het schooljaar zijn er ook altijd de Cito toetsen voor de hoofdvakken.  
Er is lang over gediscussieerd of we deze toetsen het beste voor of na de zomervakantie 
zullen afnemen. Elke school mag daar zelf een beslissing over nemen. Uiteindelijk is 
besloten dat we op Het Valkhof de toetsen toch nog voor de zomervakantie afnemen. 
We denken dat de kinderen daar wel goed genoeg op voorbereid zullen zijn. De toetsen 
geven ons veel gegevens over hoe we na de zomervakantie meteen kunnen inspelen op 
problemen die er misschien nog zijn. 
Misschien dat het niet lukt om álle toetsen voor de zomervakantie af te nemen. In dat geval doen we de 
rest na de zomer. 
 

 Over de kleutergroepen voor het volgende schooljaar 
Er wordt al volop nagedacht over de groepen voor het volgende 
schooljaar. 
De belangrijkste hindernissen daarvoor zijn de afgelopen weken 
genomen en daarmee heeft de medezeggenschapsraad ingestemd. 
Als het plaatje van de klassenverdeling binnenkort compleet is, 
zullen wij u dat uiteraard zo snel mogelijk laten weten. 
Eén aspect halen we er nu alvast uit, omdat wij daarvoor uw 
medewerking nodig hebben: de indeling van de kleutergroepen. 
Wij hebben volgend schooljaar drie kleutergroepen, net als nu, 

maar het is niet mogelijk om net als dit jaar een aparte groep 2 te hebben. Er zouden dan namelijk veel te 
veel kinderen in die groep komen te zitten. 
Er is daarom gekozen voor 3 groepen 1/2. 
De kinderen die nu in groep 2 zitten, gaan in principe naar groep 3, maar de kleuters van 1-a en 1-b moeten 
voor volgend jaar verdeeld worden over drie groepen (-a, -b en -c). 
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Dat soort verdelingen doen wij altijd heel zorgvuldig. Daarbij wordt op verschillende zaken gelet. Het 
belangrijkste is het sociale aspect, dus welke kinderen er goed bij elkaar passen en hoe het zit met de 
vriendjes / vriendinnetjes. Maar we houden bijvoorbeeld ook rekening met een goede verdeling jongens-
meisjes en met de verdeling van de leerlingenzorg in de groepen. 
Vandaag of morgen, krijgen de ouders van de kinderen die het betreft, een formuliertje mee in de tas van 
hun kind. Samen met het kind schrijven ouders daarop drie namen van kinderen waar het kind graag mee 
speelt. Dit kunnen kinderen zijn uit beide huidige groepen 1, dus zowel uit 1a als uit 1b. 
De leerkracht vraagt in de komende weken ook aan de kinderen zelf bij wie ze graag in de groep zouden 
willen komen en de juffen hebben zelf natuurlijk ook een mening over de indeling van de groepen op basis 
van wat zij in de dagelijkse praktijk in de groepen zien. 
Wij streven er vervolgens naar dat er minimaal één gekozen medeleerling bij uw kind in de groep komt. 
Omdat het puzzelen nogal tijdrovend kan zijn, vragen wij u om het formuliertje meteen maandag ingevuld 
weer in te leveren bij de juf. 
 

 Leuk muziek project 
Hallo ouders en kinderen,  
Vorige week hebben jullie een mail ontvangen over het muziekproject van de 
vakleerkracht muziek. De kinderen die mee willen doen, zingen (of spelen met 
zijn/haar instrument) het nieuwe(!) valkhoflied thuis en nemen dit op. De 
vakleerkracht verzamelt deze filmpjes en maakt er een mooi geheel van. Je 
kunt je nog steeds opgeven door een mailtje te sturen naar: 
karenketelaar@hetvalkhof.nl 
In de mail van vorige week staat een voorbeeldfilmpje. Verdere informatie 
volgt als er bekend is wie er allemaal meedoen.  
 
Dus, geef je op!  
 

 Bewegen 
Naar aanleiding van een stukje in De Krant hebben we sinds vorige 
week vijf setjes stoepranden op school, die we lenen van de stichting 
WiN.  
Daar wordt leuk mee gespeeld. 
 
 

 Van buiten: Gratis bewegen 
Bij deze Valkinfo zit een bijlage over "Gratis Bewegen". 
Dit is een leuk en sportief aanbod voor kinderen die wel interesse hebben in een sport, maar (nog) niet lid 
zijn van een vereniging. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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