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 Afscheid groep 8 
Vandaag een week geleden beleefden we de musical van groep 8. Het was een 
fantastische opvoering. Goed gespeeld, prachtig gezongen, in een schitterend  decor. 
De musical is ook het officieuze afscheid van de school van groep 8. Door een 
communicatiestoornis in de euforie na afloop van de musical, was het korte 
verhaaltje van de directeur, waarmee we de kinderen veel succes toewensen in het 
voortgezet onderwijs, er deze keer niet van gekomen. 
Daarom wil ik op deze plek de kinderen het allerbeste wensen. 
Onlangs leidde ik een paar jonge ouders rond die een school zochten voor hun 

dochtertje van drie. We liepen ook langs  het speellokaal waar groep 8 op dat moment aan het oefenen 
was voor de musical. Het begin en het einde van een schoolloopbaan waren op dat moment even heel 
dicht bij elkaar: het meisje van drie met haar ouders en de kinderen van groep 8 die hun afscheid 
voorbereidden. De meeste ouders van de kinderen van groep 8 hebben ooit ook zo'n rondleiding gehad en 
hebben daarna besloten hun kind op Het Valkhof in te schrijven, op basis van vertrouwen. Als ouder 
vertrouw je je kind toe aan een school, niet wetende hoe het in de komende jaren zal gaan. 
En in die 8 jaar 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.) 
 

 Vakantie en eerste schooldag 
Alle kinderen die ook na de vakantie nog op onze school zitten, verwachten 
we terug op maandag 4 september, om 8.30 uur. Fijne vakantie allemaal. 
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 Sponsorloop KWF 
Wij zijn er trots op dat een paar kinderen van groep 8 het 
initiatief hebben genomen om geld in te zamelen voor het KWF. 
En we zijn ook trots op al die andere kinderen die zich in het 
zweet hebben gejaagd om een zo hoog mogelijke opbrengst het 
realiseren. 
Na het tellen van alle bij elkaar gerende munten en bankbiljetten kwamen we op het fantastische bedrag 
van € 1.517,15. 
Dat is een geweldig bedrag voor het Koninklijk Wilhelminafonds, dat het goed zal gebruiken voor onderzoek 
naar de behandeling van kanker. 
Dhr. Wietze de Wind nam het geld namens het KWF in ontvangst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto de initiatiefnemers Eva Brouwer, 
Ella Radersma en Resa Poeder, 
met dhr. Wietze de Wind 
 

 

 Nog meer over geld: verloting Musical 
Op de musicalavond van de groepen 8 is er in de pauze een verloting gehouden en is er popcorn verkocht. 
De opbrengst daarvan bleek € 1.505,45. Het bedrag dat na aftrek van kosten overblijft, zal worden besteed 
aan het schoolplein, als afscheidscadeautje van groep 8 aan de school. 
Heel mooi! Sponsoren en ouders die hebben meegeholpen, bedanken we hartelijk. 
 

 Waterpret 
Gisteren, woensdag 19 juli was het een zeer warme dag. En dat vroeg om spelen met water. 
Robert v.d. Woude, de vader van Sanne en Marijn, wist daar wel een oplossing voor. Hij kwam met een 
paar collega's van de brandweer langs met een grote brandweerauto vol lekker koel water. 
Het werd een fantastisch waterfestijn. Zie de foto's onderaan deze Valkinfo. 
 

 HERINNERING: Opgave Vossenjacht 
Er zijn al meer dan 100 opgaven voor de Vossenjacht die wij houden op donderdag 7 september. Dit is de 
donderdag van de eerste schoolweek na de vakantie. 
Wie zich nog wil opgeven, moet dat letterlijk vandaag of morgen doen. 
 

 Website online 
Onze website is online, inclusief de kalender voor het volgende schooljaar. 
Kijk er eens rond: www.hetvalkhof.nl .Tips, problemen? Mail naar dalton@hetvalkhof.nl  

http://www.hetvalkhof.nl/
mailto:dalton@hetvalkhof.nl
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 Van buiten: Kinderboek signeren 
 
Een van de ouders van onze school heeft meegewerkt aan dit kinderboek: 
Het Enige Boek in je Koffer 
In een eerdere Valkinfo besteedden we daar al aandacht aan. 
 
Je leest meer over dit boek op de website van Pip & MAKI (pipmaki.nl). 
 
Vanavond, do. 20 juli kunt u dit boek laten signeren bij Daan Nijman. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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