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 Afscheid nemen leerkrachten 
Zoals bekend nemen we volgende week afscheid van 3 leerkrachten. 
Ouders die nog even van hen informeel afscheid willen nemen, kunnen dat het beste doen: 
 Juf Laura: dinsdag 17 juli, 14.00 uur in het lokaal van groep 4. 
 Juf Fokkelien en juf Marike: vrijdag 20 juli, 14.00 uur in de Valkuil. 
Deze momenten zijn geen recepties oid, maar bieden alleen even kort de gelegenheid om de hand te 
schudden. 
 

 20 juli KAR-zone afgesloten 
Op vrijdag 20 juli is de Kiss and Ride zone 's ochtends afgesloten. 
Brengt u de kinderen dan dus bij voorkeur lopend of op de fiets naar school, of zet ze bij 
wijze van uitzondering uit aan de Schonauwen ter hoogte van de kleuteringang. 
Let daarbij goed op lopende en fietsende kinderen svp. 
 

 Luizen update 
De groepen 3-b en 5/6-b zijn gecontroleerd en er is niets gevonden. 
 

 Herinnering opgave vossenjacht 
Denkt u eraan zich op te geven voor de vossenjacht van de Ouder-Kind Dag? 
Dit kan tot 19 juli. 
 

 Wij gaven een muziekles aan de klas (groep 7) 
We stelden eerst 5 vragen om hun kennis te testen. En daarna gingen we in groepjes langs Merel met haar 
viool, langs Lisa en Dianne op de piano en langs Sarah met de dwarsfluit. De kinderen vonden het heel leuk. 
Daarna gaven we ze een toets en die moesten ze maken. Toen ze allemaal klaar waren gingen we allemaal 
solo een stukje spelen en daarna Lisa, Merel en Sarah samen. Op het einde hadden we reflectievragen want 
we waren heel benieuwd wat ze van de muziekles vonden.  
We vonden het heel leuk om deze les te geven en de kinderen vonden het ook leuk. 
 
Van Sarah, Lisa, Merel en Dianne!!!!!! 
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 Doorschuifmoment 
Op woensdag 18 juli gaan alle kinderen alvast even kennismaken met hun 
leerkracht van het volgende schooljaar. Wij noemen dat het doorschuifmoment. 
Het is de bedoeling dat de kinderen in hun nieuwe lokaal een klein uurtje 
doormaken met hun nieuwe leerkrachten. Soms is het voor één van de 
duopartners niet mogelijk om op dat moment te komen. Dan is er maar één van 
beiden aanwezig. 

De bedoeling van dit kennismakingsuurtje is, dat de kinderen wat minder spanning zullen voelen als ze na 
de zomervakantie terugkomen. 
 

 Vakantie 
Op vrijdag 20 juli begint om 14.00 uur de zomervakantie. We gaan dus gewoon de hele schooldag naar 
school. 
De eerste schooldag is 3 september, aanvang 08.30 uur. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


