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 Laatste schooldag en afscheid juf Annelies 
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie nemen wij na 14 jaar afscheid van juf Annelies Dijkstra, 
omdat zij een baan heeft aanvaard in Noordwolde. 
Daarnaast is er vrijdag een alternatief laatste-schooldag-programma, waar wij u al over hebben bericht. 

 
Ouders die vrijdag Annelies nog even de hand willen schudden, kunnen dat doen 
tussen 14.00 en 14.30 uur in het Valkennest. 
De Oudervereniging zorgt voor een hapje en drankje. 
 

 Uitzwaaien groep 8 
Op de laatste schooldag zullen wij tegen 14.00 uur met de hele school groep 8 uitzwaaien. 
Na ongeveer 8 jaar basisonderwijs zit het er dan definitief voor hen op. 
Wij laten ze los en duwen het bootje af, op weg naar hopelijk een mooie nieuwe fase in hun leven. 
De basisschooltijd is een tijd waarin niet alleen zakelijke dingen worden geleerd. Je leert ook omgaan met 
allerlei gevoelens, omgaan met elkaar, zorgen voor jezelf en voor anderen, nadenken over de wereld om je 
heen … het hoort er allemaal bij. 
Een basisschool staat daardoor altijd bol van emoties. Ook dat is leren. 
Als schoolteam nemen wij afscheid van de kinderen die ons blij maakten, de kinderen waarop we wel eens 
boos waren, de kinderen waarover we ons zorgen maakten, de kinderen waar we medelijden mee hadden, 
de kinderen waarmee je lol kon maken, het kind dat wel eens pestte of dat gepest werd, het kind dat 
verdriet meemaakte, het kind dat altijd positief was, het kwetsbare kind, het kind waarvan je denkt dat ie 
het ver gaat schoppen en het kind waarvoor je je hart vasthoudt. 
Vertrouwen is het belangrijkste begrip op een daltonschool. 
Wij hebben vertrouwen in deze kinderen. Ieder is er op zijn /  haar 
eigen manier klaar voor. 
Jongens en meisjes, veel geluk, plezier en succes toegewenst van 
iedereen die op Het Valkhof werkt of heeft gewerkt. Heb vertrouwen in 
jezelf! 
 

 Afzwaaiende ouders 
Ook sommige ouders nemen afscheid van onze school. Als jouw 
jongste kind van school gaat, dan neem jij als vader of moeder ook 
afscheid. 
Wij bedanken deze ouders voor alle grote en kleine dingen die zij voor de kinderen van de school hebben 
gedaan. Ouders kunnen op ontzettend veel manieren, in samenwerking met het team een steentje 
bijdragen aan het vormen van een mooie, leuke, interessante basisschool tijd voor de kinderen. Op het 
voortgezet onderwijs wordt dat vaak wat minder. 
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Het woord  vertrouwen is ook van toepassing op de ouders. U heeft deze school indertijd uitgekozen omdat 
u er vertrouwen in had. Wij hopen dat u met een goed gevoel terugkijkt op uw keuze en op de tijd op Het 
Valkhof. Maar ook voor ouders geldt dat de basisschool tijd van hun kind(eren) ups en downs kent. 
Nogmaals bedankt voor de samenwerking en wij wensen ook u alle goeds toe voor de toekomst. 
 

 Informatieavonden 
In de eerste weken na de zomervakantie vinden er altijd informatieavonden plaats. 
Op een informatieavond vertellen de leerkrachten over de gewoontes in de groep en de bijzonderheden 
van het komende schooljaar. 
Het is een mooie gelegenheid om de leerkrachten en de andere ouders van de groep, waar nodig, beter te 
leren kennen. De avonden zijn al gepland. U ontvangt tzt een uitnodiging waarin de exacte tijd staat. 

 groep 1/2-a en -b 28 september 

 groep 3  12 september 

 groep 4  5 september 

 groep 5-a en 5-b 4 september 

 groep 6-a  2 september 

 groep 7  27 augustus 

 groep 8-a en 8-b 27 augustus (19.30 uur) 
 

 Nog een nieuwe leerkracht 
In de media leest/hoort u veel over de grote problemen die er zijn met het zoeken naar leerkrachten (en 
directeuren) voor basisscholen. Dat is niet alleen in de stedelijke gebieden een probleem, want ook bij ons 
wordt het krap. 
Daarom zijn we blij dat het ons is gelukt om vrij snel, binnen ongeveer een week, een goede opvolger voor 
Annelies Dijkstra aan te trekken. 
Het is Marieke van Duuren geworden. Zij wordt de nieuwe  duopartner van Roelien Kuipers en samen 
zullen zij het schooljaar starten in groep 1/2-a. Wij hebben veel vertrouwen in Marieke. 
We starten het nieuwe schooljaar dus met twee nieuwe gezichten: Renate de Grijs en Marieke van Duuren. 
Wij wensen de beide nieuwe juffen en 'hun' kinderen een fijne tijd met elkaar toe. 
Zij zullen zich na de vakantie nader voorstellen in de Valkinfo. 
 

 Van groep 8: Democracity 
Wij hadden maandag met de hele klas het spel Democracity gedaan in de raadzaal van het gemeentehuis. 
We moesten een stad maken met allemaal gebouwtjes. 
We werden verdeeld in 6 partijen van 5 personen. Je had een voorzitter, een secretaris, een woordvoerder 
en een partijlid. Elk lid van de partij moest een gebouw uitkiezen. 
Daarna moesten we met z’n allen de 5 gebouwen onderverdelen in een top 5. De nummer 1 moesten we 
gelijk neerzetten. En de rest werd gestemd door de rest van de klas. 
Dan werd bepaald of het gebouw er wel of niet mocht komen. Met het laatste gebouw moesten we 
lobbyen. Dat is dat je met andere partijen moet gaan overleggen en elkaar overhalen en misschien zelf 
afspreken dat je op elkaar stemt. 
Aan het einde hadden we een mooie stad met veel verschillende gebouwen. 
Door Lisa, Sarah en Iris uit groep 8 
Voor informatie over Democracity zie: https://prodemos.nl/voor-scholen/voor-basisscholen/democracity/  
 

  
Met vriendelijke groet en een fijne vakantie toegewenst, 
Team Het Valkhof 
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