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 De bewondering 
Afgelopen vrijdag was er de ingebruikname van onze nieuwe keuken. 
De kinderen van alle groepen zijn onder schooltijd even op bezoek geweest en hebben wat lekker gehad 
om de opening te vieren. 
Na schooltijd konden ouders het een en ander komen bewonderen. 
Wie het nog niet heeft gezien en toch benieuwd is, kan altijd even langskomen. 
 

  
 
Trouwens, de nieuwe keuken heeft ook een naam gekregen: "Van de Valk". Nee, dus niet Van der Valk. 
 

Open dag 
Volgende week woensdag, 21 februari, hebben wij Open Huis voor de ouders die een school moeten kiezen 
voor hun 3-jarige zoon of dochter. 
Als u nog mensen in uw omgeving kent waarvoor dit interessant zou zijn, zou u ze dan op onze school 
willen wijzen? 
Er zijn twee momenten waarop de rondleidingen beginnen. 
1-  Ontvangst om 8.45 uur, aansluitend algemene informatie en rondleiding tot 10.00 uur. 
2-  Om 10.45 uur is er een herhaling van dit programma tot 12.00 uur. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Krystl Dijkstra 

 

en wensen haar een goede tijd op Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Streetwise 
Volgende week donderdag, 22 februari hebben we het grote verkeersveiligheidsproject Streetwise op 
school. In de vorige Valkinfo las u daar al wat over. En de kinderen krijgen daar nog een informatieve folder 
over mee. 
Wij herinneren u aan een paar praktische zaken. 
1- Ivm Streetwise is de Schonauwen, de weg voor de school langs, de hele schooldag (8.00-14.00 uur) 
 afgesloten voor het verkeer. 
2- Ook de Kiss And Ride zone kan de hele dag niet gebruikt worden. 
 Kom dus zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. 
3- De groepen 7 en 8 moeten een fiets meenemen voor hun Streetwise activiteit. 
 

 Kinderfietsenplan 
De ANWB, die ook Streetwise bij ons verzorgt, heeft een project waarbij zij 
fietsen inzamelen, opknappen en vervolgens geven aan kinderen waarvan de 
ouders het zich niet kunnen veroorloven een fiets voor het kind te kopen. 
Als u een fiets in de aanbieding heeft, wilt u dat dan doorgeven via 
dalton@hetvalkhof.nl ? 

Klik hier om te bekijken om wat voor fietsen het gaat: 
https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan/doneer-een-fiets  
 

 Klacht buren over parkeren 
Onze school staat midden in een woonwijk. En net zoals u thuis een goede relatie wilt hebben met uw 
buren, zo willen wij dat als school ook met ónze buren. 
Onze buren snappen best dat je wel eens wat overlast hebt als er een school met 250 leerlingen bij je in de 
buurt staat, maar soms gebeuren er zaken die echt irritatie opleveren. 
Zo kregen wij een mail waarin het volgende stond: 

U heeft als school een parkeerbeleid door middel van de kiss en ride zone. 
Naar mijn idee wordt hier de laatste tijd lak aan gegeven door de ouders. Ik 
woon vlakbij de school en heb mijn auto staan op het pleintje naast het 
schoolplein/gymzaal. Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er zelfs 
een auto staat tussen de gymzaal en het eerste huis zodat de auto’s niet van 
het plein af kunnen komen. Ook staat de hele Schonauwen vol met auto’s en de 
parkeerplekken staan vol met auto’s van ouders die hun kinderen ophalen. 
Lijkt mij niet de bedoeling. Ik en meerdere buurtbewoners zijn hierdoor wel 
eens te laat verschenen op afspraken omdat de straat gewoon weg geblokkeerd 
werd. Ik hoop dat u dit nog een keer bij de ouders onder de aandacht wil 
brengen. 
 

Daarom nogmaals onze oproep om voor het brengen en halen van kinderen niet met de auto in de 
Schonauwen te komen. In verband met de veiligheid is de Schonauwen bestemd voor ouders en kinderen 
die lopend of met de fiets naar school komen. 
We weten dat ook de Kiss and Ride zone vaak vol is, vooral bij slecht weer, maar houdt u svp rekening met 
de buren en met de veiligheid van de kinderen. 
 

 Luizen update 
Groep 1/2-b is luizenvrij. 
 

 Oproepje reserve-kleding 

mailto:dalton@hetvalkhof.nl
https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan/doneer-een-fiets
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Kleuters hebben wel eens een verschoninkje nodig. Daarom 
hebben we altijd reserve-kleding op school. 
Maar we raken daar zo langzamerhand doorheen! 
Willen de kinderen die iets schoons aangekregen hebben dit 
ook weer zo snel mogelijk meenemen naar school? (we 
missen o.a. 2 nieuwe joggingbroeken) 
Daarom nog een verzoekje: Mocht u thuis nog wat kleding 
hebben liggen wat te klein geworden is, dan is dat bij ons zeer 
welkom! 
Vooral meisjesondergoed (kleine maat) en (jogging) broeken. 

Inleveren mag bij juf Ingrid. 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

 Onderwijsactie 
Gisteren hebben de basisscholen in Noord Nederland het werk neergelegd. Ook de scholen in onze 
gemeente waren daardoor gesloten. 
Het team van Het Valkhof en dat van de meeste andere scholen in Noordenveld, is die dag bij een 
manifestatie in Groningen geweest. Misschien heeft u er iets van gezien of gehoord in de media. 
De problemen in het basisonderwijs zijn daarmee natuurlijk nog niet opgelost, dus het zal nog wel een 
poosje onrustig blijven in onderwijsland. 
Ook wij hebben dus ons ongenoegen over het regeringsbeleid kenbaar gemaakt, maar we zijn vooral heel 
blij dat we vandaag weer gewoon lekker met de kinderen kunnen werken. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
 


