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 Corona: Adviezen aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool 
Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat er een nieuwe regeling is voor jonge verkouden 
kinderen. Dit staat er in de officiele tekst: 
"Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. 
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, 
behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen 
gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. 
Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij 
mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school." 
 
Deze aanpassing geldt dus alleen voor kinderen in de kleutergroepen en die jonger zijn dan 6 jaar. Het geldt 
dus niet voor 6-jarigen en ouder. 
Zie ook https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/wat-te-doen-bij-snotneuzen-en-snottebellen 
 

 Groepen 2020-2021 
In de bijlage bij deze Valkinfo treft u de indeling van de groepen aan voor het schooljaar 2020-2021. 
Ten opzichte van het huidige schooljaar verandert er voor de meeste groepen niet wezenlijk iets. Daar zijn 
hooguit kleine veranderingen doordat een kind bijvoorbeeld een jaar nog eens overdoet of verhuist. 
Alleen de groepen 1/2 worden anders van samenstelling. De twee groepen 1 worden verdeeld in 3 groepen 
1/2. De verdeling van deze kinderen is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd, op basis van informatie van ouders, 
kinderen en uiteraard de leerkrachten zelf. Daarom ontvangen alleen de ouders van de kleutergroepen een 
namenlijst. Deze krijgen de kinderen vandaag op papier mee. 
 
In het schema, ziet u ook welke leerkrachten er op welke dagen in welke groep zullen staan. 
Ten opzichte van het huidige schooljaar zijn er een paar personele veranderingen. 
Meester Anko heeft op Het Valkhof 2 jaar lang zijn opleidingstraject gedaan en dat komt nu ten einde. Hij 
kan zich straks gediplomeerd leraar basisonderwijs noemen en zal waarschijnlijk eerst een baan krijgen in 
de invallerspool. 
Meester Hijko werkt hier volgend schooljaar nog maar twee dagen per week. Hij heeft namelijk voor twee 
dagen per week een baan gekregen als bovenschools ICT-er. 
Volgende week zal waarschijnlijk bekendgemaakt kunnen worden wie er vanaf oktober de nieuwe directeur 
wordt. 
Juf Renate zal ongeveer halverwege het schooljaar afscheid nemen van de school. 
 
Op woensdag 1 juli schuiven de groepen een uurtje door naar hun nieuwe groepsleerkracht om even 
kennis te maken. 
Welke groep er in welk lokaal komt, is bij de leerkrachten bekend. Zij zullen dat aan de kinderen vertellen. 
Met eventuele vragen kunt u terecht bij de huidige groepsleerkracht van uw kind. 
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 Ouder Kind Dag 
Het is op Het Valkhof gebruikelijk aan het begin van het schooljaar een gezellige kennismakingsactiviteit te 
organiseren; de Ouder Kind Dag. 
Gezien de huidige omstandigheden wordt deze activiteit eerst geannuleerd. 
Mocht na de zomervakantie blijken dat iets dergelijks wel plaats kan vinden, dan krijgt u bericht. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 
  
  
 


