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 Afronding schooljaar 2019-2020 
Aan het eind van het schooljaar kijken we altijd graag samen met ouders en kinderen terug op hoe het jaar 
is gegaan. Daarvoor hebben we een schoolrapport en houden we oudergesprekken. 
De ouder-/kind gesprekken zijn inmiddels bijna allemaal afgerond.  
 
Rapport/portfolio 
In de Valkinfo van 4 juni is al gemeld dat er deze keer in verband met de 
coronasituatie geen nieuw schoolrapport mee naar huis gaat. De 
kinderen krijgen vrijdag 26 juni een aangepast portfolio mee.  
In dat portfolio wordt door kinderen, leerkrachten en ouders (!) 
teruggekeken op de afgelopen periode. 
Inmiddels zijn de meeste Cito toetsen ook afgenomen. Van de resultaten 
wordt, zoals al gebruikelijk in het rapport, een uitdraai aan het portfolio 
toegevoegd. 
Toelichting:   Op onze school willen we sowieso uiteindelijk het 
schoolrapport en het portfolio steeds meer in elkaar laten opgaan. In de huidige situatie is een aangepast 
portfolio daarom een goed alternatief voor het rapport.  
 
Het is de bedoeling dat het portfolio na de zomervakantie weer ingeleverd wordt op school. 
 

 Laatste Schooldag 
Volgende week vrijdag (3 juli) is alweer de laatste schooldag voor 
de zomervakantie. Ondanks de coronamaatregelen gaan we er 
met z’n allen een leuke en bijzondere dag van maken. Wat staat 
er onder andere op de planning?  
Allereerst mogen de kinderen een lekkere lunch van huis 
meenemen. Geef ze voor deze bijzondere dag wat extra lekkers 
mee. De lunch gaan we buiten, verspreid per groep opeten. 
Daarna is er tijd voor een aangepast afscheid van groep 8. In 
plaats van de bekende erehaag, fietsen de kinderen van groep 8 
een route over het plein. Op het plein staan alle groepen 
verspreid om iedereen uit te zwaaien.  
De kinderen van groep 8 moeten vrijdag 3 juli dus op de fiets naar school komen!  
Om toch een gevoel van samenhorigheid te creëren, maken we van de laatste schooldag een ‘gek-met-je-
hoofd-dag’. Alle kinderen en leerkrachten mogen deze dag iets geks of leuks met hun hoofd doen, denk aan 
een grappige pet, een mooie hanenkam of een gekke zonnebril.  
 
Wij hebben er zin in!  
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 Musical groep 8 
De musical gaat wél door, maar in een aangepast vorm. Er wordt een film van gemaakt door Eelke 
Wiegersma. Vandaag zijn de opnames (geweest) bij De Zwerfsteen. 
Er is/wordt met elkaar hard en met plezier aan gewerkt.  
Op de foto's is goed te zien dat ook de decorstukken er weer piekfijn uitzien. 

     

 

 
 

 Kennis maken 
Op woensdag 1 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. 
 

 Kalender 
In de kalender op de website staan de vakantiedagen voor het komende schooljaar en dat wordt de 
komende tijd aangevuld, en soms ook nog aangepast, met de schoolactiviteiten en -vergaderingen voor het 
volgende schooljaar. 
Voor ouders is het altijd ook belangrijk te weten wanneer de margedagen van de school zijn, omdat de 
kinderen dan vrij zijn. Volgend schooljaar zullen dat er net als dit jaar 6 zijn. 
Ook deze staan op de kalender op de website, maar wij noemen ze hieronder alvast even zodat u ze kunt 
noteren. 

 ma. 21 september 2020 

 di. 24 november 2020 

 vr. 19 februari 2021 

 do. 1 april 2021 

 do. 15 april 2021 

 di. 25 mei 2021 
Op margedagen zijn de kinderen vrij i.v.m. studie-/werkdagen van het team. 
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Verkeersbrigadiers 
Als gezamenlijke directies en medezeggenschapsraden van c.b.s. De Hoeksteen en o.d.b.s. Het Valkhof, is er 
middels een brief aan het College van B&W van de gemeente Noordenveld aandacht gevraagd voor de 
veilige oversteek van onze leerlingen op hun school-huis route. 
Er is vanuit de gemeente aangegeven dat zij hiermee aan de slag gaan. 
 

 Van buiten -1: De Vakantiebieb 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!  
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit  
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.  
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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