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 Herinnering: donderdag margedag, kinderen vrij 
Volgende week donderdag, 28 juni, hebben alle kinderen, zoals aangekondigd in een eerdere Valkinfo, vrij. 
De leerkrachten hebben dan namelijk een studie-/werkdag die in het teken zal staan van de leerlingenzorg. 
 

 Afwezigheid meester Freerk 
Meester Freerk Groefsema heeft te kampen met een nekhernia. 
Dat is een vervelende klacht, waardoor hij al een poosje uit de roulatie is en waardoor hij in ieder geval ook 
volgende week niet voor de groep zal kunnen staan. Misschien zal hij wel nu en dan even licht ander werk 
op school doen. 
De vervanging van Freerk gaat tot nu toe vrij soepel, doordat meester Hijko en juf Rianne veel dagen 
kunnen overnemen en door soms een externe invaller in te zetten. Dit dreigt de komende dagen/week niet 
helemaal te lukken. 
Dat zou daarom kunnen betekenen dat we een creatieve oplossing zullen moeten bedenken, waar mogelijk 
ook andere groepen dan alleen 6a bij betrokken zullen worden. 
 

 Pauzetijden experiment 
Binnen het team en in de medezeggenschapsraad is gesproken over het aanpassen van de middagpauze. 
Op het moment gaan de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 tussen de middag op verschillende tijden 
naar buiten. Dat heeft voordelen, maar ook een aantal bezwaren. Zo is het voor de groepen die binnen aan 
het werk zijn wel eens storend als anderen voor de ramen spelen. Ook is het rooster voor het toezicht /  de 
pleinwacht organisatorisch lastig en dat wordt steeds lastiger naar mate er minder personeelsleden op 
school werkzaam zijn. (zie ook het artikeltje "Leerlingenverloop en vacature" verderop) 
Daarom willen we uitproberen hoe het zal gaan als alle groepen tegelijk buiten spelen. Wij denken namelijk 
dat dat, nu het leerlingenaantal lager wordt en het plein steeds meer interessante speelmogelijkheden zal 
krijgen, goed kan. 
Volgende week gaan we dat uitproberen. De ochtendpauze laten we nog even buiten dit experiment. 
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Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Linthe Sikkenga 

 

en wensen haar een goede tijd toe op Het Valkhof. 
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Ter voorbereiding is er in het team, binnen alle groepen en door de leerlingenraad gesproken over de 
voorwaarden en de afspraken die daar bij horen. 
Kernpunt is het Vreedzame School uitgangspunt "We houden rekening met elkaar". 
 

 Afscheid juffen 
De laatste maanden van een schooljaar staan intern altijd in het teken van de voorbereidingen op het 
volgende schooljaar. 
Op een wat grotere school zoals Het Valkhof heb je dan vaak te maken met veranderingen binnen het 
personeelsbestand. Zo hebben we de afgelopen jaren een ware pensioneringsgolf meegemaakt, die na dit 
jaar (voorlopig) achter de rug is. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld een andere 
baan krijgen of verhuizen. 
Het is in het algemeen niet fijn om een ingewerkte, gewaardeerde kracht te moeten laten gaan, maar aan 
de andere kant kan vers bloed ook een impuls aan de schoolontwikkeling geven. 
Dit jaar nemen we afscheid van drie leerkrachten en van alle drie is het jammer dat we ze moeten gaan 
missen. 
 
Fokkelien van Bergen 
Juf Fokkelien gaat met pensioen. Na een respectabele periode in het kleuter- en basisonderwijs gaat 
Fokkelien met een welverdiend pensioen. Van ons en van veel kinderen en ouders zou zij nog wel veel 
langer mogen blijven, maar aan alles komt helaas een eind. 
Op de laatste schooldag, vrijdag 20 juli, nemen de school en haar groep afscheid van haar. 
 
Marike Karsten 
Juf Marike heeft ervoor gekozen een jaar verlof te nemen en een retourticket naar Australië te kopen. 
Jammer genoeg kunnen wij niet een plaatsje voor haar open houden voor als zij terugkomt. Zij is in dienst 
van ons bestuur, Opon, zodat zij over een jaar wel zal terugkeren op een Opon-school, maar de kans is heel 
klein dat dat Het Valkhof zal zijn. 
Daarom nemen wij afscheid van haar op de laatste schooldag van het jaar, vrijdag 20 juli. 
Maar wie weet komt ze ooit (misschien over een paar jaar) nog eens terug op Het Valkhof. 
 
Laura Wielsma 
De verrassing van de laatste weken is, dat ook juf Laura ons zal gaan verlaten. Zij heeft er, na een jaar op 
Het Valkhof, voor gekozen om op de Poolster te gaan werken; de school waar zij als ouder al een binding 
mee heeft. 
Op haar laatste schooldag op Het Valkhof, dinsdag 17 juli, neemt zij afscheid van haar groep en van de 
school. 
Wij wensen haar veel succes toe op haar nieuwe werkplek. 
 

 Leerlingenverloop en vacature 
Het leerlingenaantal van onze school loopt de laatste jaren gestaag terug. Daar zijn meerdere redenen 
voor. In de eerste plaats is de terugloop in het aantal geboortes een landelijk verschijnsel dat in 
plattelandsgebieden zoals Noordenveld nog wat sterker is dan elders. Daar komt bij dat de nieuwbouw, 
waar altijd de meeste gezinnen met kinderen wonen, in (Nieuw-)Roden de afgelopen jaren steeds verder 
van Het Valkhof vandaan plaatsvindt. 
Gevolg is, dat ook onze school krimpt. Dat hoeft niet erg te zijn, want het gaat er niet om of je groot bent, 
maar of je goed bent. 
De krimp betekent wel dat de lege plekken die ontstaan door het vertrek van leerkrachten niet allemaal 
hoeven te worden opgevuld. Volgend schooljaar zullen er namelijk 10 in plaats van 11 groepen zijn. 
Daarna blijft er toch nog een vacature over voor drie dagen per week. 



 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

De sollicitatiegesprekken daarvoor vinden vandaag plaats. Als er een nieuwe leerkracht benoemd is, dan 
hoort u dat uiteraard van ons. 
Daarna kan ook de groepsverdeling voor volgend schooljaar definitief gemaakt worden. 
 

 Luizen update 
In groep 6a zijn luizen en neten gevonden. 
 

 Van de Startgroep Rodermarktwagen 
Maandag gaan we los bij de fam Ram. 
We willen de helpende ouders vragen zo veel mogelijk op de fiets te komen ivm de ruimte en als u dan toch 
met de auto komt, om stapvoets te rijden en de auto zover mogelijk aan de kant te zetten. 
We hopen op een leuke bouwtijd. 
Met vriendelijke groet, 
Huibert van der Starre. 
Den Dam 1. 
9301 XE Roden. 
06-41539905. 
 

 Verslag vanuit de klas:  School korfbal toernooi 2018 
Op een zaterdag in juni speelden Anouk, Sarah, Lars, Tim, Pepijn en Silke het toernooi van korfbal. We 
hebben de eerste wedstrijd verloren met 6-4. Toen hadden wij twee wedstrijden pauze en trakteerde de 
moeder van Tim en Lars  op een zakje chips. De tweede wedstrijd hebben we gewonnen met 5-1. De derde 
wedstrijd hebben we gelijk gespeeld met 1-1. Het was een super leuke ervaring. We zijn derde geworden 
van onze poel daarom kregen wij een ijsje van de moeder en vader van Sarah. We hebben een super mooi 
vaantje gekregen. Wij willen nog een paar mensen bedanken. Froukje onze coach, Marco Doets, Sofia 
Doets, Marijan Waninge, Koen Ronner en juf Riekje voor het rijden en de support.  
Sarah Doets en Anouk Liewes uit groep 6a 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


