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 Groepen 2017-2018 
De bekendmaking van de groepen voor het volgende schooljaar gaat altijd in fasen. 
Eerder hebben we u al verteld welke groepen wij volgend schooljaar kunnen maken, vandaag kunnen we 
bekend maken welke kinderen er in welke groepen komen en pas later (maar misschien al volgende week) 
kunnen we zeggen welke leerkrachten er in welke groepen komen te werken en in welk lokaal. 
In het onderstaande overzichtje ziet u vooraan wat na de zomervakantie de nieuwe groepsnaam wordt , 
met er achter de groep waaruit de kinderen afkomstig zijn (waar ze tot de zomervakantie in zitten dus). 
Staat er achter een groep het woord "brief", dan betekent dat dat deze kinderen vandaag een brief 
meekrijgen waarin de namen staan van de kinderen die bij elkaar in de groep komen. Het gaat dan om 
groepen die gesplitst worden. 
De andere groepen krijgen geen brief met een namenlijst mee, omdat ze in principe in hun geheel door 
gaan. "In principe", want soms doet iemand het jaar nog eens over, verhuist er iemand o.i.d. Dat is nog niet 
in alle gevallen bekend, bijvoorbeeld omdat we daarover nog met de ouders in gesprek zijn. Na de 
zomervakantie worden, vooral klasgenotenlijsten uitgereikt met de actuele stand van zaken en de adressen 
van de kinderen. 

groep in groep in 
2017/2018 2016/2017 
(nieuw)  (nu) 
1/2-a  1/2- a+c   brief 
1/2-b  1/2- a+b   brief 
3-a  2- a+b+c   brief 
3-b  2- a+c    brief 
4  3-a + 3-b 
5-a  4-a 
5-b/6-b  4-b  +  deel 5-a en deel 5-b brief 
6-a  deel 5-a en deel 5-b  brief 
7  6 
8-a  deel 7-a   brief 
8-b  7-b en deel 7-a   brief 

Het is gebruik dat de brieven over de samenstelling van de groep in een dichte enveloppe mee naar huis 
gaan. Ze worden in eerste instantie zonder toelichting van de leerkracht meegegeven. U kunt het er dan 
thuis even rustig met uw kind over hebben.  De volgende dag wordt de indeling wel in de groep besproken. 
 

 Prikactie onderwijspersoneel 
In de media heeft u kunnen zien dat het overgrote deel van de Nederlandse basisscholen afgelopen dinsdag 
de deuren een uur later open deed. Zo ook wij. 
We geven toe, het voelde wel een beetje als spijbelen, maar het was volgens ons een terechte actie. 

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
http://www.hetvalkhof.nl/activiteiten/kalender.html
http://www.hetvalkhof.nl/contact.html


 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

Natuurlijk hadden sommige ouders wel een organisatorisch probleem op te lossen, maar bij iedereen is dat 
volgens ons gelukt. Dank daarvoor. 
Ook in woorden (en zelfs met een doos chocola !) lieten velen van u merken begrip te hebben en de actie 
te steunen. 
Het team heeft het stakingsuurtje gebruikt voor een werkontbijt. Onder het genot van een broodje en kop 
koffie is een aantal actuele schoolzaken doorgesproken. 
En om half tien stond iedereen weer paraat om de kinderen hartelijk, met een glimlach en een hand te 
verwelkomen. 
 

 Seizoenstafel 
In het Valkennest staat onze seizoenstafel. 
Dat is een sprookjesachtig ingerichte tafel over een onderwerp 
dat actueel is. 
Enige ouders zorgen ervoor dat deze tafel er steeds weer mooi 
uitziet, zodat de kinderen er even helemaal in kunnen 
wegdromen. 
Het thema is nu … vakantie. Het ziet er weer prachtig uit. 
Compliment en dank! 

 

Van buiten: activiteiten Daan Nijman 
Donderdag 29 juni, 19:30 uur  
"Wij organiseren een koffiemoment over lezen met kinderen in de vakantie. Voor (groot)ouders van 
kinderen die hebben leren lezen maar het nog niet graag doen of nog heel veel moeite moeten doen, zijn er 
ook allerlei concrete tips. Coaches: Margreet Werumeus Buning, kinder- en opvoedcoach en Itie van den 
Berg , auteur boek Zomerlezen. 
De koffie is gratis. En er worden een aantal gratis ZomerTOPboeken verloot. 
Aanmelden voor de activiteiten is zeer wenselijk. Dat kan door een mail te sturen naar 
femke@daannijman.nl 
Voor een volledig overzicht: www.daannijman.nl/activiteiten " 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

mailto:femke@daannijman.nl
http://t.ymlp120.net/qseeapaebmueavabysarajbm/click.php

