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 (Niet) met z'n allen 
Sinds maandag lijkt de school weer veel meer op de school zoals we die kennen, doordat alle kinderen weer 
tegelijk naar school gaan. 
Toch houden we een paar belangrijke zaken in stand, zoals goed afstand houden (vooral volwassenen) en 
extra goede hygiëne. 

Op maandag bleek meteen een probleem bij het naar huis gaan. Bij de fietsenstalling was 
het te druk. Daarom hebben we de volgende dag meteen geregeld dat de kinderen van 
de bovenbouw hun fietsen voortaan op de KAR-zone zetten. 
Zo voorkomen we de drukte bij de fietsenstalling, maar dat betekent wel dat de ouders 
die gebruik maken van de KAR-zone extra voorzichtig moeten zijn en goed rekening 
moeten houden met de kinderen die daar fietsen en lopen. 
En ook de kinderen moeten natuurlijk heel goed uitkijken. 

 

 Verkeersbrigadiers 
U weet dat wij een klaar-over brigade hebben die zorgt voor een veilige oversteek 
over de Hofstedenlaan. 
Doordat het het afgelopen jaar niet lukte voldoende ouders te vinden die daaraan 
wilden of konden meedoen, hebben we het rooster moeten halveren, waardoor er 
alleen nog vóór schooltijd brigadiers zijn. 
Maar ook dat halve rooster kon alleen maar worden gerealiseerd door 
personeelsleden en stagiairs in te zetten, maar dat is niet de bedoeling. Voor het 
komende schooljaar wordt het allemaal nóg nijpender, zodat de klaar-overbrigade 
misschien moet worden opgeheven. 

Daarom hebben de verkeersouders een folder voor u gemaakt waarmee we hopen dat de verkeersbrigade 
weer wordt versterkt. 
Denkt u er svp serieus over na of u in de gelegenheid bent om mee te werken aan de veilige oversteek van 
de kinderen. Al is het maar een beetje. De verkeersouders bellen u waarschijnlijk op om te vragen of dat 
lukt. 
  
 

 Plein en tuin 
Ons groene schoolplein heeft de afgelopen jaren heel wat voeten in aarde gehad. 
Maar het betaalt zich nu uit! Op minstens twee manieren. 
1-   Het ziet er schitterend uit met al die bloemen en al die kleuren en daardoor ook met al die bijen en 
hommels. De kinderen staan er letterlijk, al spelend, met de neus bovenop. Spelen en verwondering over 
de natuur gaan hand in hand. Vooral bij de jonge kinderen is dat erg leuk om te zien. 
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2-   Een ervaren kleuterjuf vertelde dat de motoriek van de kinderen er, sinds er op het groene plein wordt 
gespeeld, zichtbaar op vooruit is gegaan. In het begin waren er nog wel eens val- en struikelpartijen, maar 
door het vele klauteren over en kruipen onder boomstammen door, worden de kinderen motorisch steeds 
sterker en gaat het ook minder vaak mis. Goed voor hun ontwikkeling. 
Wat wij jammer genoeg niet kunnen meten, is de aanname dat kinderen die tussen het groen opgroeien, 
leren en spelen, zich gelukkiger voelen en beter presteren. Dat zou mooi zijn. 
We weten wel dat er op het plein aanmerkelijk minder vaak "gedoe" tussen kinderen is dan voorheen. Of 
dat komt door het groen, door de gevarieerde speelmogelijkeden of door De Vreedzame School, dat weten 
we niet. Waarschijnlijk van alles een beetje. 
Kortom ... wij zijn tevreden. Omdat u het momenteel niet zelf goed kunt komen bekijken, een paar foto's 
hieronder. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 

  

  
 


