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Groepen 2019-2020 
Vandaag, uiterlijk morgen krijgt u via uw kind het overzicht mee met de groepsverdeling voor het volgende 
schooljaar. 
Zoals ieder jaar, is dit een momentopname, want juist in deze periode van het schooljaar zijn er veel 
ontwikkelingen gaande waardoor zaken nog kunnen veranderen. 
Zo zijn de leerlingaantallen van de groepen bijvoorbeeld nog niet exact zeker, omdat er nog gesprekken 
met ouders plaatsvinden over het wel of niet een jaartje overdoen van hun kind en er vaak ook 
verhuizingen plaatsvinden. 
 
Het algemene beeld is, dat er dit jaar geen grote veranderingen zijn in de samenstelling van de groepen en 
dat de leerlingenaantallen per groep gemiddeld vrij laag zijn. Dat is mooi. 
In het schema zult u ook zien dat er bij de kleuters een verandering plaatsvindt na de herfstvakantie. We 
krijgen dan een extra kleutergroep omdat het aantal kleuters per groep te hoog wordt voor twee groepen. 
Na de herfstvakantie vormen wij met de groep 2 kleuters van de beide groepen één nieuwe kleutergroep 2, 
zodat er twee relatief kleine kleutergroepen overblijven voor de rest van het schooljaar. 
Dit betekent ook dat er dan iets verandert qua leerkrachten die voor de groepen komen te staan. 
 
Bekijkt u het eens op uw gemak en als er vragen zijn, dan kunt u daarmee terecht bij de huidige leerkracht 
van uw kind. 
 

 Personeelsleden 2019-2020 
De tijd vlak voor de zomervakantie is ook de tijd van afscheid nemen en aantrekken van personeel en 
stagiairs. Ook op dat terrein kunnen er nog op het laatste moment veranderingen plaatsvinden. 
 
We hebben één nieuwe leerkracht aangetrokken voor het volgende schooljaar. Dat is Renate de Grijs. 
Zij heeft al op een paar scholen in onze gemeente ervaring als leerkracht en intern begeleider. 
Zij zal zich t.z.t. verder voorstellen in de Valkinfo. 
 

Kennis maken 
Op woensdag 10 juli hebben wij voor de kinderen onder schooltijd een 
kennismakingsmoment, waarop zij 
in de nieuwe samenstelling van de groepen en zoveel mogelijk met hun 
nieuwe leerkrachten en in hun nieuwe lokaal, even bij elkaar komen om 
kennis te maken met elkaar en al iets te horen over het komende schooljaar. 
Kinderen die door verhuizing nieuw in een groep komen, nodigen wij hier ook 
altijd voor uit. 
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 Oproep hulp en materialen t.b.v. Rodermarktwagen 
 Ook dit jaar wordt er weer hard gebouwd aan de Rodermarktwagen. 
De bouwlocatie is net als voorgaande jaren de Blakervelderhoeve aan de 
Norgerweg in Roden. Hulp is altijd welkom, dus mocht u zich een avondje 
vervelen, elke avond vanaf 19.30 uur bent u welkom om de bouwers een handje 
te helpen! 

Tevens een verzoek om materialen, die kunnen worden gebracht naar de bouwlocatie of naar school (bij 
meester Armein). De gevraagde materialen zijn: gedroogde linzen, spijkerbroeken, kippengaas, pur, 
schapenwol, schelpen, bamboe en blauwe wol. 
Alvast dank! 
Vriendelijke groet, 
startgroep Rodermarkt 2019 
 

 Geen brandweer 
Waarschijnlijk vinden de meeste mensen het fijn dat de brandweer niet bij hun huis komt, maar wij vonden 
het wel een beetje jammer dat ze er niet waren. 
De Roder brandweer is bij warme dagen altijd zo aardig om oververhitte scholen en kinderen een frisse 
douche te geven, maar met de hete  dagen van de afgelopen week kregen zij zoveel aanvragen, dat het niet 
lukte om ook Het Valkhof te bezoeken. 
Misschien een volgende keer. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
 
 


