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 Afscheid groep 8 
Gedurende de 8 jaar die kinderen gemiddeld op de basisschool zitten, gebeurt er veel. 
Heel veel. Er wordt veel geleerd, er worden vriendschappen gesloten en er is veel 
plezier. Maar er is ook teleurstelling, of er wordt gepest en voor sommige kinderen 
blijken dingen veel moeilijker dan je van tevoren dacht en hoopte. 
Kortom, de basisschoolperiode is een zeer belangrijke, enerverende tijd in het leven 
van de kinderen en hun ouders, met de nodige ups en downs. 
Onze achtste groepers zijn nu klaar op de basisschool. En na de  vakantie zijn ze opeens 
niet meer de grootsten, maar de 'jonkies' van de school waar ze naartoe gaan. En dat is 
weer heel spannend. 
Iedereen die op school werkt, of die nou leerkracht is, conciërge, onderwijsassistente, administratrice, of 
directeur, heeft een steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen en samen vertrouwen we 
erop dat dat voldoende bagage heeft opgeleverd om de volgende stap in het leven met zelfvertrouwen te 
kunnen zetten. 
Ook voor sommige ouders is dit het afscheid van de basisschoolperiode, omdat hun jongste kind de school 
verlaat. Ook voor hen is dit een moment om even stil te staan … wat worden ze groot hè. 
Jongens, meiden en ouders, bedankt dat jullie er waren en heel, heel, heel veel succes toegewenst op de 
nieuwe school! 
Namens iedereen die de afgelopen jaren op het Valkhof heeft gewerkt of er nu werkt, 
Coos Boerma (dir.) 
 

 Musical op Dit Is Roden 
De afscheidsmusical van groep 8 was een groot succes. Op ditisroden.nl zijn veel foto's  te vinden. 
https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=21714#jump  
 

 Vol verwachting …… 
Gisterochtend was ons doorschuifmoment. Alle kinderen namen alvast een kijkje in hun klas van volgend 
jaar en maakten kennis met één of beide leerkrachten die ze zullen hebben. Aan de gezichten zag je dat dat 
best wel spannend was. 
Maar een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe kansen en een schone lei. 
Allemaal een heel goed volgend schooljaar toegewenst, jongens en meisjes. 
 

 Herinnering: Morgen KAR-zone afgesloten 
Morgen, vrijdag 20 juli is de Kiss and Ride zone 's ochtends afgesloten. 
Daarom, in tegenspraak met het berichtje hieronder, kunt u uw kinderen als het niet anders kan, afzetten 
in de Schonauwen. Maar wees dan wel heel voorzichtig. 
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 Verkeersborden 
1- Jammer genoeg zijn nog niet alle ouders ervan overtuigd dat ze niet in de Schonauwen moeten 
rijden en parkeren als er kinderen in- of uitgaan. 
De gemeente heeft daarom op ons verzoek stopverboden ingesteld. 
2- Omdat er wel eens verwarring is over de rijrichting op de Kiss and Ride zone, zijn ook daar borden 
geplaatst. 

  
 

 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 
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 ook 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. 
Vanaf morgen staan ze op de website. 
In de kalender op de website staan al een poosje de vakantiedagen voor het komende schooljaar en deze 
week komen daar ook de schoolactiviteiten en -vergaderingen bij. 
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. 
Deze staan al in de Jaargids en op de kalender op de website. 
Vanuit deze nieuwsbrief kunt u altijd rechtstreeks doorklikken naar de website en naar de kalender. Klik 
daarvoor op de betreffende woorden in de kop. 
 

 Ouders bedankt  
Tientallen keren per jaar doen wij een beroep op ouders om ons te helpen; bij sporttoernooien, voor 
schoolreizen, in de oudervereniging, als klaar-over, bij Reuze Keuze en ga zo maar door; een lange lijst. 
Dankzij die hulp van ouders kunnen we de kinderen hun schooltijd leerzamer en gezelliger maken. 
In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar bedanken team en kinderen al deze helpende ouders van 
harte en we hopen volgend schooljaar weer op u te mogen rekenen.  
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 Cadeautje van groep 8  
In de pauze van afgelopen woensdag werden de leerkrachten verrast door 
groep 8. 
Zij hadden een origineel en zeer toepasselijk afscheidscadeau bedacht, namelijk 
een boom voor op het nieuwe plein. 
Dat was een heel goed idee, want er zullen op het nieuwe plein ook bomen 
bijkomen. In deze zonrijke tijd van het jaar is het fijn als kinderen onder de 
bomen kunnen spelen. 
Maar het is nu niet de goede tijd om een boom te planten. Daarom is er 
symbolisch een kunstboom aangeboden en zal er in het najaar, als er weer 
geplant kan worden, een echte komen. 
 
Jongens en meisjes, vaders en moeders … reuze bedankt namens de 
leerkrachten en de kinderen die hier nog op school blijven. 

 

 Inning schoolreisgelden groep 6 tot en met 8 (aankomend schooljaar)  
De schoolreizen van groep 6 tot en met 8 vinden plaats in september 2018. Omdat de zomervakantie 
eindigt op 3 september, gaan we de schoolreisgelden voor de kinderen die in deze groepen komen, alvast 
innen. 
Het gaat om een bedrag van € 70,- per kind. Voor ouders/verzorgers die hebben gekozen voor 
automatische incasso zal het schoolreisgeld omstreeks 1 augustus 2018 worden afgeschreven van de 
rekening. De overige ouders/verzorgers ontvangen eind juli een factuur.  
Ter info: stel uw kind zit nu in groep 5 en het blijkt dat uw kind groep 5 nog een keer over gaat doen, dan 
storten wij eind september het schoolreisgeld aan u terug.  
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com. 
Met vriendelijke groet, 
Chantal (penningmeester) 
 

 Luizen update 
In groep 6a zijn helaas weer neten (en dus zijn er ook luizen) geconstateerd. 
 

 Vakantie en eerste schooldag 
Alle kinderen die ook na de vakantie nog op onze school zitten, verwachten we terug op 
maandag 3 september, om 8.30 uur. 
Fijne vakantie allemaal. 

 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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