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 Plein en pauzes 
Zoals u weet, hebben we vorige week geëxperimenteerd met een 
andere opzet van de middagpauze. 
De afgelopen 2 jaar hadden de kinderen van de groepen 1-4 en die 
van 5-8 op verschillende momenten hun middagpauze, maar in het 
experiment van vorige week waren alle kinderen gelijktijdig buiten. De 
reden hiervoor was dat het oude model organisatorische en 
praktische bezwaren had die bij het nieuwe model beter opgelost 
kunnen worden en dat het toezicht verbeterd zou kunnen worden 
door met drie pleinwachten (en 2 mediators) te werken ipv twee. 

In de teamvergadering is het experiment geëvalueerd en is besloten om volgend schooljaar inderdaad over 
te stappen naar deze nieuwe opzet. 
Als heel positief werd genoemd dat de grotere kinderen heel zorgzaam bleken voor de kleinere. De 
afspraak dat er alleen gevoetbald mocht worden op het nieuwe veldje, werkte ook positief uit. 
Er bleek wel behoefte aan meer speelgoed. De leerlingenraad heeft inmiddels wat dingen uitgekozen die 
we na de vakantie in gebruik zullen kunnen nemen. 
Met de ontwerper van het plein is afgesproken dat de tafeltennistafel en de basket bij voorrang weer in 
gebruik moeten worden genomen, zodat er op korte termijn vooral voor de grotere kinderen meer 
speelmogelijkheden zijn. 
Waarschijnlijk nog in de zomervakantie zal het hekwerk aan de voorzijde van de school worden veranderd, 
waardoor dat deel van het plein kan worden afgesloten. Ook hierdoor zal de veiligheid op het voorplein 
voor met name de kleinste kinderen vergroot worden. 
De nieuwe middagpauze zal zijn van 11.45 tot 12.15 uur. De groepsleerkracht kan zelf bepalen of de 
kinderen voor of na die pauze hun lunch gebruiken. Dit is afhankelijk van het dagrooster (bijvoorbeeld de 
gymtijd) van de groep. 
 

 Verkeersbrigadiers 
Op maandag 16 juli is er om 20.00 uur in de school, een instructiemoment voor de nieuwe brigadiers. 
Dezen zijn daarvan op de hoogte. Maar als u nog twijfelt over de vraag of een rol als verkeersbrigadier iets 
voor u is, dan kunt ook u, vrijblijvend, naar deze bijeenkomst gaan om eens te luisteren en uw vragen te 
stellen. 
Voor het rooster zoeken we voor vrijdagmiddag 14.00 uur nog één verkeersbrigadier. 
 

 Luizen update 
Er zijn luizen gevonden in groep 6-a. 
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 Van de Startgroep 
Hallo ouders , 
Even een update van onze bouwgroep van de  rodermarkt wagen 2018. 
Ondanks dat we anderhalve maand later zijn begonnen lopen we aardig in 
al zeggen we 't zelf.  
We hebben  een enthousiast team vergaard wat samen de schouders 
eronder zet en erg voortvarend te werk is gegaan en veel heeft gedaan. 
We kunnen nog altijd enthousiastelingen gebruiken die de handen uit de 
mouwen willen steken. 

Kom gerust eens kijken bij de Blakervelder Hoeve bij de fam. Ram. En wordt net zo enthousiast als wij. 
Met vriendelijke groet,  
Huibert van der Starre 
 

 De groepen 8 zingen bij ‘t Roderhart 
Woensdagochtend gingen de groepen 8 naar ’t Roderhart (ouderenopvang). Hier zongen we liedjes van de 

musical voor de oude mensen die daar waren. Ze vonden het heel leuk dat wij daar waren. Na elk liedje 

kregen we applaus. Toen we klaar waren met alle liedjes, gingen zij ook nog een paar liedjes zingen voor 

ons. Dat was ook heel leuk. Daarna kregen we nog wat drinken en een snoepje. Al met al was het een hele 

leuke ochtend. 

Pien en Anna uit groep 8A 

 
 
  
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


