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 Klaar-overs 
Heel mooi! 
Het rooster voor de verkeersbrigade voor volgend schooljaar is zo goed als gevuld, dankzij een aantal 
ouders dat zich daarvoor heeft aangemeld. 
Het mooie van verkeersbrigadier zijn is, dat je werkelijk iets kunt betekenen voor de veiligheid van de 
kinderen. Er gebeuren gelukkig nooit ongelukken bij de oversteek (afkloppen!), maar je nooit weten 
hoeveel ongelukken er dankzij de klaar-overs zijn voorkomen. 
 
De enige lege plek in het rooster voor het volgende schooljaar is de vrijdagmiddag, 14.00 uur. 
Als u dus op vrijdagmiddag vrij bent, wilt u er dan svp serieus over nadenken of u de oudergroep die er al 
op andere dagen staat, wilt komen versterken? 
Fitte opa's en oma's zijn overigens ook welkom. 
Aanmelden kan bij school: dalton@hetvalkhof.nl  
 

 Nieuwe leerkracht 
Zoals u vorige week al in de Valkinfo kon lezen, hebben er gesprekken plaatsgevonden met kandidaten die 
reageerden op de vacature voor een groepsleerkracht voor 3 dagen in de week. 
Er bleken twee goede kandidaten te zijn, waarvan wij uiteindelijk hebben gekozen voor Karen Ketelaar. 
Karen is een jonge, enthousiaste leerkracht die het nodige aan extra opleiding meebrengt, maar vooral is 
gekozen omdat zij op andere scholen heeft laten zien een goede juf te zijn. 
Wij wensen haar een heel fijne tijd op Het Valkhof toe. 
Op het schema met de groepsverdeling dat deze of volgende week wordt verspreid, kunt u zien in welke 
groepen zij en de andere leerkrachten volgend schooljaar zullen worden ingezet. 
Hieronder stelt Karen zich aan u voor. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Karen Ketelaar en middels deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Ik 
ben 25 jaar, woonachtig in Groningen en vind het heerlijk om (dalton)leerkracht te zijn! 
Het komende jaar zal ik werken in onderbouwgroepen, waar ik met veel plezier naar 
uitkijk. 
In 2016 heb ik de Academische Pabo afgerond en ben ik begonnen met de master 
‘kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs‘ (dit is een specialisatie van 
orthopedagogiek). Naast het studeren heb ik de afgelopen jaren gewerkt als 
invalleerkracht in Utrecht en Groningen. Sinds maart 2018 ben ik volledig afgestudeerd 
en ben ik in dienst bij OPO Noordenveld. 
Ik heb er erg veel zin in en hoop samen met ouders, leerlingen en collega’s een leuke 
tijd tegemoet te gaan.   
Groeten Karen 
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 Verjaardagszingen andere datum 
Het verjaardagszingen voor de jarigen van juli is verplaatst. Ipv donderdag 5 juli wordt het vrijdag 6 juli. 
 

 Musical -1, Afscheidsmusical groep 8: "BETOETERD" 
Groep 8 is druk aan het repeteren voor hun afscheidsmusical, die plaatsvindt 
op 12 juli in de Pompstee. 
 
“Wanneer de bewoners van de Bekersteeg ruzie kri jgen is Sjef,  een 
zwerver in een vuilnisbak , alti jd degene die de ruzie kan sussen met 
zi jn magische trompetspel . 
Maar nu de wijk is opgekocht door de steenrijke zakenman  Ronald 
Ramp , dreigt de hele buurt te verdwijnen. De bewoners komen in 
opstand terwij l  de sloop al is begonnen. Misschien kan Sjef dit  conflict 
oplossen met zijn trompet . Maar… waar is Sjef?!  
Dat belooft weer een waar spektakel te worden!”  

 
Het kan zijn dat de kinderen uit de hogere groepen ’s avonds nog een keer willen kijken. 
Iedereen is ’s avonds welkom! 
Voor de kinderen van school geldt: graag met begeleiding van een volwassene komen kijken. 
Kaartjes zijn vooraf te verkrijgen voor € 2,--  per stuk bij de leerkrachten van groep 8. Tevens is het mogelijk 
om vanaf 19.30 uur kaartjes op de avond zelf te kopen bij de Pompstee. 

  12 juli 20.00 uur in de Pompstee “Betoeterd!” 
 

Musical -2, optreden voor de kinderen 
Op vrijdag 6 juli voert groep 8 een deel van de musical op voor groep 1 t/m 4.   
Dit zal in de Valkuil, na de ochtend pauze plaatsvinden.   
De groepen 5 t/m 7 gaan op donderdag 12 juli de generale repetitie van de musical bekijken in de 
Pompstee. Dit zal om 9.00 uur zijn. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 moeten deze dag dus op de fiets op school komen.   
Groet Armein, Hijko en Rianne  
 

 Musical -3, prijzen verloting 
In de pauze van de eindmusical van groep 8 vindt er een verloting plaats. 
De kinderen gaan voor prijzen langs de winkels, maar iets extra’s kunnen wij altijd gebruiken! Mocht u op 
uw werk, of op welke andere manier dan ook aan prijzen kunnen komen, dan zijn wij hier erg blij mee (denk 
hierbij ook aan tegoedbonnen etc.). 
Maar geen tweedehands spullen svp. De opbrengst voor de verloting komt ten goede aan het vernieuwde 
schoolplein. 
Graag voor 6 juli inleveren bij de leerkrachten uit groep 8. 
Alvast bedankt! 
 

 Luizen update 
Er zijn beestjes gevonden in groep 5/6. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


