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 Verjaardagszingen verplaatst 
Het verjaardagszingen voor jarigen van juli en augustus is verplaatst van 5 naar maandag 8 juli. 
 

 Vertrek juf Annelies 
Deze week is bekend geworden dat juf Annelies Dijkstra onze school gaat verlaten. 
In verband met de ambities die zij in het onderwijs heeft, heeft zij vanaf de zomervakantie 
een baan bij een ander schoolbestuur aanvaard. 
Wij zijn blij voor haar dat ze deze stap kan zetten en wensen haar natuurlijk alle succes toe 
in haar nieuwe avontuur. 

Voor onze school betekent dit dat er op korte termijn een andere leerkracht moet worden gevonden voor 
na de zomervakantie, voor groep 1/2-a. 
De procedure voor de invulling daarvan loopt inmiddels. 
Het is de bedoeling dat er volgende week al een nieuwe leerkracht wordt aangesteld. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Uiteraard willen we ook op gepaste wijze afscheid nemen van juf Annelies. 
Hoe dat gaat gebeuren, daarover is nu nog niet zo veel bekend, maar zodra daar meer over te vertellen 
valt, hoort u dat. Wel is al duidelijk er op de laatste schooldag voor ouders na schooltijd gelegenheid is om 
Annelies even de hand te schudden. 
 

 Laatste schooldag 
Vrijdag 12 juli sluiten we het schooljaar 2018-2019 op de volgende wijze af. 
Nadat de kinderen zich hebben gemeld bij hun juf of meester gaan we afscheid nemen van juf Annelies in 
de Valkuil. 
Vervolgens staat de ochtend in het teken van spelletjes binnen en buiten het schoolgebouw.  
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur houden we een picknick op de grasvelden aan de Landfort. Kinderen moeten 
hiervoor hun eigen lunchpakket (eten en drinken) meenemen. 
’s Middags is elke leerkracht in de eigen groep bezig het jaar af te ronden. 
Tot slot gaan we om 13.45 uur de leerlingen van groep 8 uitzwaaien. 
En om 14.00 uur …… vakantie! 
 

 Schoolgids / Jaargids / Kalender 
Iedere school heeft een Schoolgids. Dat is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe 
er op de school gewerkt wordt en welke keuzes men maakt. 
De schoolgids wordt ieder jaar actueel gemaakt. Dat betreft vaak kleine, meestal niet erg schokkende, 
aanpassingen. Zaken die op school veranderen worden normaal gesproken al uitgebreid in de 

website  kalender  contact 
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nieuwsbrieven toegelicht. Daarom geven we de papieren versie van de nieuwe Schoolgids alleen mee aan 
ouders van kinderen van groep 1 en 5 en komt deze actuele versie op de website. 
 
De Schoolgids heeft ook een bijlage die we de Jaargids noemen. Hierin staan zaken die specifiek voor dat 
ene schooljaar gelden, zoals roosters, groepsindeling e.d. Deze gids wordt elk jaar op papier uitgedeeld aan 
het oudste kind van het gezin dat op Het Valkhof zit. 
 
Beide gidsen zijn aan het einde van het schooljaar altijd nog in bewerking, omdat er nou eenmaal juist in 
deze periode vaak nog wat verandert. 
Het ligt in de planning om de papieren gidsen in de eerste week na de vakantie uit te delen. 
Zij zullen waarschijnlijk eerder al op de website staan. 
 
In de kalender op de website staan al een poosje de vakantiedagen voor het komende schooljaar en daar 
komen binnenkort ook de schoolactiviteiten en -vergaderingen bij 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 6 zijn, net als dit jaar. 
Ook deze komen in de Jaargids en op de kalender op de website, maar wij noemen ze hieronder alvast even 
zodat u ze kunt noteren, als aanvulling op de vakantieregeling. 

 ma. 23 september 2019 

 do. 21 november 2019 

 vr. 14 februari 2020 

 vr. 27 maart 2020 (onder voorbehoud!) 

 ma. 30 maart 2020 

 di. 2 juni 2020 
Op margedagen zijn de kinderen vrij i.v.m. studie-/werkdagen van het team. 
 
Vanuit deze nieuwsbrief kunt u altijd rechtstreeks doorklikken naar de website en naar de kalender. Klik 
daarvoor op de betreffende woorden in de kop. 
 

 Klaar-overs 
Een paar jaar geleden hadden wij nog een klaar-over brigade die bestond uit enige tientallen ouders, maar 
nu is dat nog maar een handje vol. 
Dat heeft consequenties. 
Volgend schooljaar zullen er alleen nog vóór schooltijd brigadiers zijn bij de oversteek. Dat zijn dan ouders, 
aangevuld met personeelsleden van school. 
De medezeggenschapsraad heeft met deze halvering van het rooster ingestemd, maar is wel verontrust. 
Want als deze trend doorzet, dan zit er namelijk niks anders op dat helemaal te stoppen. 
Invallers. 
Dankzij een klein clubje ouders kunnen we dus nog een deel van de begeleide oversteek waarmaken. Maar 
dan blijft er nog een probleem over als één van deze mensen ziek of verhinderd is. Wie valt er dan in? 
De vraag is dus: Wie van de ouders is bereid om op de 'invallerslijst' van de verkeersbrigadiers te staan? 
U kunt zich aanmelden bij Maaike van Ellen (coaching@vanellen.eu) of bij school (dalton@hetvalkhof.nl of 
door te klikken op 'contact' in de kop van deze nieuwsbrief) 
 

 Ouder – Kind dag 
Over een dikke week is dit schooljaar voorbij. Het team van het Valkhof is inmiddels alweer druk bezig met 
de voorbereidingen op het nieuwe jaar. 
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Een nieuw schooljaar starten we altijd  met een gezellig 
kennismakings- en opstartmoment; deze keer in de vorm van een 
Vossenjacht door Nieuw Roden op 29 augustus. Dit is de donderdag 
van de eerste schoolweek. Start om 17.00 uur.  
Alle kinderen hebben van school inmiddels een inschrijfformulier mee 
naar huis gekregen. Iedereen die deel wil nemen, kan het 

inschrijfformulier mét het inschrijfgeld inleveren bij de leerkrachten. 
Dit graag vóór donderdag 11 juli. We hopen natuurlijk op een grote opkomst! Het team zorgt voor vermaak 
en gezelligheid!  
 
 

 Geslaagd! 
Alle kinderen van groep 5 zijn geslaagd 
voor het Diploma Veilig Internet. 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 
 

Van buiten -1: Sportcarrousel 
Ben je op zoek naar een sport en weet je nog niet zo goed welke sport bij je past? In een samenwerking 
tussen Korfbalvereniging Noordenveld, Tennisvereniging REO en Voetbalvereniging ONR is daarom de 
Sportcarrousel in het leven geroepen.  
Voor de kinderen van de groepen 3 en 4 is op zaterdagochtend 31 augustus de unieke mogelijkheid om 
kennis te maken met drie verschillende sporten. Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen 
kennismakingstrainingen in drie sporten: korfbal, tennis en voetbal. 
Wanneer: zaterdag 31 augustus van 9.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: Sportveld KV Noordenveld, Borglaan 7 Roden 
Aanmelden: sportcarrousel-noordenveld@hotmail.com o.v.v voor- en achternaam, leeftijd en school. 
 

 Van buiten -2: Zwemveiligheid 

Lekker zwemmen in de zomervakantie. Maar ook de kans op verdrinking . 

De Nationale Raad Zwemveiligheid (https://www.nrz-nl.nl/) geeft tips om dat te voorkomen. Zie hun flyer. 

Klik hier.  

 

 Van buiten -3: Kidsproof 
Kidsproof Drenthe is alweer ruim 6 weken online! 
Kidsproof.nl geeft het meest complete overzicht van kinderactiviteiten in en om Drenthe. Denk hierbij aan 
culturele activiteiten, sportactiviteiten, muzikale en creatieve uitjes, natuurbelevenissen en nog veel meer. 
Alles gericht op ouders & kinderen tussen de 2 en 12 jaar. 
Met (kind) vriendelijke groeten, 
Kidsproof Drenthe 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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