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 Groepen en leerkrachten 
Nieuwe leerkrachten 
Eind vorige week hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor  vacatures die er op onze school 
waren ontstaan. Een sollicitatiecommissie die bestond uit een vertegenwoordiger van de 
medezeggenschapsraad, de personeelsfunctionaris van ons schoolbestuur en de directeur van de school, 
heeft een vijftal gesprekken gevoerd en daaruit zijn drie benoemingen voortgekomen. 
Hieronder stellen de nieuwe juffen en meester zich aan u voor. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste, goede 
leerkrachten die zeker een aanwinst zullen zijn voor de school. Wij wensen ze vanaf deze plaats een mooie  
tijd op Het Valkhof toe. 
Vertrekkende leerkrachten 
De vacatures waren ontstaan door het vertrek van een aantal mensen die nu, deels tijdelijk en deels vast, 
op de school werken. Een overzicht: 

 Marion Witlox gaat met pensioen, 

 Ad Witlox gaat met pensioen, 

 Karlien van Rijn vertrekt naar de Tandem, 

 Simone Pieters haar invalwerk loopt af (ziektevervanging voor José Pastoor), zij gaat werken op de 
Elsakker in Westervelde, 

 Marije Wind haar invalwerk loopt af (vervanging voor Janneke v.d. Hoek die eerder dit jaar vertrok 
vanwege een baan elders), 

 Marloes Brink haar invalwerk loopt af (vervanging voor Riekje de Boer), 

 Het is nog niet helemaal zeker of ook Tatjana Boeree haar vervangingswerkzaamheden (vervanging 
voor Hilde Gruppen) zullen aflopen. 

Daarnaast: 

 gaat Fokkelien van Bergen 1 dag per week met deeltijdpensioen, zij blijft 3 dagen werken, 

 gaat Annelies Dijkstra tijdelijk terug van 3 naar 2 dagen per week werken en 

 krijgt José Pastoor een andere rol op school. Om medische redenen lukt het José niet meer om als 
groepsleerkracht terug te keren voor de klas. Dat is erg jammer voor haar, maar ook voor ons, want zij 
is een uitstekende juf. Gelukkig kunnen wij haar wel behouden als onderwijsassistente voor de midden- 
en bovenbouw en daar zijn we heel blij mee. 

Door de veranderingen hierboven is enerzijds bereikt dat wij van 12 naar 11 groepen kunnen gaan zonder 
gedwongen overplaatsingen of ontslag en anderzijds dat het team is versterkt met een aantal goede 
collega's. En dat is een resultaat waar we erg blij mee zijn. 
Vandaag krijgen de kinderen een overzicht mee waarop te zien is welke leerkrachten volgend schooljaar 
welke groepen zullen draaien. U zult zien dat er hier en daar nog iets geregeld moet worden, maar de 
groepsverdeling is voor 95% rond. 
Nog meer afscheid: 

 Over twee weken nemen we ook afscheid van onze tijdelijke extra onderwijsassistente voor groep  
4-a, Alja Kuiper. Haar aanstelling loopt af. 
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 Ook nemen we afscheid van onze inval gym vakleerkracht Gertrude Bosma, die langdurig heeft 
vervangen voor Willemijn Osendarp. Willemijn pakt haar werkzaamheden na de vakantie weer op. 

 Wij zullen ook afscheid nemen van onze huidige HVO-leerkracht Richt Bouma. Zij heeft langdurig 
ingevallen voor Linda Schild, omdat die ernstig ziek is geweest. Inmiddels gaat het gelukkig weer heel 
goed met Linda, zodat zij na de zomervakantie de HVO-lessen weer op zich kan nemen. 

 
U ziet dat er het afgelopen schooljaar, voornamelijk door langdurige ziekte, veel mutaties in het team zijn 
geweest.  Dankzij de prima inzet van onze vaste en onze inval leerkrachten is de school goed blijven 
functioneren en is er bijvoorbeeld nog nooit een groep naar huis gestuurd. 
 
Kennismakingsmoment 
Op woensdag 19 juli zullen de groepen in hun nieuwe samenstelling bij elkaar komen, waar mogelijk met 
hun leerkrachten van volgend schooljaar, zodat ze gedurende een half uurtje alvast even kunnen 
kennismaken en alvast zin kunnen krijgen in het nieuwe schooljaar. 
 

 Voorstellen -1: Hijko Mekkes 
Mijn naam is Hijko Mekkes, 35 jaar en komend schooljaar ga ik op Het Valkhof 
lesgeven in de groepen 6 en 8. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op Het Palet in 
Roderwolde.  
Ik ben woonachtig in de Schildersbuurt in Groningen, samen met mijn vriendin Jorien 
en onze zoon Teun. In mijn vrije tijd ga ik graag eropuit met het gezin, klussen in en om 
huis, zaalvoetballen, fietsen of hardlopen. 
Een aantal collega’s op Het Valkhof ken ik al, binnenkort hoop ik met iedereen kennis 

te maken. Daarnaast zal ik in de laatste schoolweek ook gaan kennismaken met de klassen waaraan ik ga 
lesgeven. Ik kijk uit naar het werken op Het Valkhof en hoop op een prettige samenwerking!  
 

 Voorstellen -2: Esmée Arke 
Hallo, 
Ik ben Esmée en ben 24 jaar. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als juf en 
inmiddels geef ik met veel plezier les. Ik vind het erg leuk om met de kinderen op een 
creatieve manier bezig te zijn in de lessen. Daarnaast ben ik aan het begin van het 
schooljaar begonnen met de leergang bewegingsonderwijs. Dit houdt in dat ik naast 
het lesgeven in de klas, ook gym mag geven. In mijn vrije tijd zing en dans ik graag en 
speel ik dwarsfluit.  
Groetjes Esmée 
 

 Voorstellen -3: Laura Wielsma 
Beste ouders,  
Ik ben Laura Wielsma en volgend schooljaar mag ik 2 dagen per week op het Valkhof les 
gaan geven. Na bijna 10 jaar op de Van Heemskerckschool in Hoogezand werkzaam te zijn 
geweest, heb ik afgelopen maart de sprong in het diepe gemaakt. Het was tijd voor een 
nieuwe uitdaging en heb mijn ontslag genomen. Ik ben in de flexpool bij de gemeente 
Noordenveld gaan werken, dit houdt in dat ik ben gaan invallen op verschillende scholen. 
Heel spannend, omdat je van tevoren niet weet wat je te wachten staat. Ik vind het erg 
fijn dat ik na zo’n korte periode alweer een vast plekje heb gevonden en ik heb ontzettend 
veel zin in komend schooljaar! 

Nog even kort wat over mijzelf: ik ben 32 jaar en ik woon in Nieuw-Roden, samen met mijn vriend Rudy en 
onze 2 kinderen. Job is de oudste van 5 jaar en Siemen is net 3 jaar geworden. Erg druk, maar vooral erg 
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gezellig! In de vrije uurtjes die over zijn zwem ik graag en muziek maken is ook mijn hobby, ik speel zelf 
dwarsfluit.  
Ik heb veel zin om een bijdrage aan het onderwijs op het Valkhof te mogen leveren. Ik kijk uit naar een fijn 
schooljaar met de collega’s, ouders en uiteraard de kinderen! Tot gauw! 
 

 Diploma Veilig Internet 
De afgelopen maanden hebben groep 5a en 
groep 5b samen met meester Danel lessen 
gekregen over veilig internetten. Aan de 
hand van een online spel hebben de 
leerlingen via allerlei opdrachten en vragen 
van alles geleerd over: persoonlijke 
gegevens, hoax, spam, e-mailen, chatten, 
wachtwoorden en nog veel meer! 
Na afloop van de vijf lessen hebben de 
leerlingen een toets gemaakt. Wanneer 
deze toets met een voldoende zou zijn 
beoordeeld, dan kregen de leerlingen hun 
Diploma Veilig Internetten. De leerlingen 

hebben uitstekend opgelet tijdens de lessen, want iedereen is geslaagd! Afgelopen dinsdag vond de 
diploma uitreiking plaats en zijn beide groepen met elkaar op de foto gegaan. 
Met vriendelijke groeten, Danel Strijker  
 

 Laatste schooldag 
Naar aanleiding van een vraag. 
Op de laatste schooldag gaat de school, net als op andere dagen, door tot 14.00 uur. 
 

 Musical groep 8 en afscheid 
Het einde van het schooljaar betekent ook deze keer weer afscheid nemen. Voor 
groep 8 is het afscheid van de basisschool een logisch gebeuren. Op het moment dat 
je als ouders een kind aanmeldt bij de school, weet je dat ook het afscheidsmoment 
er eens van zal komen. Het afscheid dat deze kinderen van Het Valkhof nemen, is 
soms ook het afscheid dat hun ouders van de school nemen. Volgende week 13 juli, 
is de afscheidsmusical. De kinderen zijn daar nu nog hard voor aan het repeteren. En 
daarna komt echt de stap over de drempel naar het voortgezet onderwijs. Spannend, 
voor zowel ouders als kinderen. Een schoolloopbaan bestaat uit hoogte- en 
dieptepunten. Zo is het leven. Maar in het algemeen overheersen de mooie 

momenten en zal er later met een glimlach worden teruggekeken op de basisschooltijd. Vanaf deze plek 
wenst het team van Het Valkhof alle kinderen, maar ook de ouders waar we afscheid van nemen, heel veel 
succes en geluk toe in de volgende fase van hun leven. 
13 juli 20.00 uur in de Pompstee “Niet te filmen!” 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


