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 Inning schoolreisgelden groep 6 tot en met 8 (aankomend schooljaar)  
De schoolreizen van groep 6 tot en met 8 vinden plaats in september 
/oktober 2019. Omdat de zomervakantie eindigt op 25 augustus, 
gaan we de schoolreisgelden voor de kinderen die in deze groepen 
komen, alvast innen. 
Het gaat om een bedrag van € 70,- per kind. Voor ouders/verzorgers 
die hebben gekozen voor automatische incasso zal 
het schoolreisgeld omstreeks 1 juli 2019 worden afgeschreven van 
de rekening. De overige ouders/verzorgers ontvangen begin juli een 
factuur.  

Ter info: stel uw kind zit nu in groep 5 en het blijkt dat uw kind groep 5 nog een keer over gaat doen, dan 
storten wij eind september het schoolreisgeld aan u terug.  
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com. 
Met vriendelijke groet, 
Chantal (penningmeester) 
 

Vervanging in groep 1/2-a 
Juf Annelies Dijkstra van groep 1/2-a is al een poosje ziek. Zij heeft een bijzondere aandoening die heel 
vervelende gevolgen kán hebben. Gelukkig lijkt Annelies te behoren tot de groep mensen die wél goed 
herstellen. Dat is heel goed nieuws. 
Het is de bedoeling dat zij na de zomervakantie weer voor de klas gaat. 
In de laatste weken voor de vakantie zal zij regelmatig even in groep 1/2-a te vinden zijn om het werk weer 
een beetje op te pakken. De afgelopen weken heeft u haar ook nu en dan al kunnen treffen. 
Tot de zomervakantie is er nog wel vervanging nodig, maar juf Geralda, die nu een aantal weken in de 
groep is, kan dat niet doen i.v.m. verplichtingen bij een andere school. 
Morgen, vrijdag 21 juni, is zij voor het laatst. 
Daarom zal juf Roelien fulltime gaan werken. Nu en dan zal er een invalleerkracht in de groep zijn; juf 
Jacintha of een ander. 
 

Herinnering: gevonden voorwerpen 
 
De gevonden voorwerpen die zijn uitgestald in de Valkuil, liggen daar morgen 
voor het laatst. 
Daarna doen we ze weg. Bijvoorbeeld naar de Kringloop. 
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Van wie? 
Deze kinderfiets staat al een poosje bij school en wij weten niet van wie hij is. 
Wie dat wel weet, kan zich melden bij de conciërge. 

 
 

Van buiten: Goedkope treinkaartjes 
Reis komende zomervakantie voordelig met de trein en maak er een leuke zomervakantie van. Voor 
aanbiedingen kijkt u op: www.goedkoop-treinkaartje.nl 
 

 Op de folderkast: 

 Straatvoetbal voor leerlingen van groep 5-8. 
 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
 
 

https://goedkoop-treinkaartje.nl/?acm=40881_136

