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 Margedag en voorjaarsvakantie 
Volgende week vrijdag, 15 februari, is er een margedag. 
Dat betekent dat alle kinderen dan vrij zijn. De voorjaarsvakantie begint voor hun dus 
eigenlijk een dag eerder. 
Het team van de school heeft deze ochtend een cursus. Die gaat over nieuwe inzichten 
in het rekenonderwijs. De middag wordt besteed aan onderling overleg en administratief 
werk rond de leerlingenzorg. 
 

De voorjaarsvakantie zelf duurt deze keer één week: van 18 t/m 22 februari. 
 

 Vakantierooster 
Over het vakantierooster dat vorige week in de Valkinfo stond, hebben we een paar vragen gekregen. 
De verwarring zat hem erin dat de vakanties waar het over ging, voor het schooljaar 2019-2020 gelden en 
niet over het lopende schooljaar. 
Voorbeeld: de meivakantie die erin stond was niet de meivakantie van het huidige schooljaar (2019), maar 
van het volgende schooljaar (2020). 
 

 Schoolfeest 
Donderdagavond 14 februari vindt het schoolfeest plaats voor de groepen 3 
t/m 8. Voor de groepen 3,4 en 5 is het feest van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Voor de groepen 6,7 en 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Het feest wordt mede georganiseerd door de leerlingenraad, met 
ondersteuning van de leerkrachten. 
Het thema van dit jaar is 'Rood & Roze', probeer waar mogelijk hier rekening 

mee te houden.  
De kinderen krijgen tijdens deze avond consumptiebonnen om wat eten en drinken te halen. Tevens vindt 
er een 'dance battle' plaats, waar per klas leuke prijzen te winnen zijn. 
Van de ouders wordt verwacht de kinderen te brengen en te halen, maar niet te blijven tijdens het feest. 
Wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook! 
Graag tot dan. 
Leerlingenraad en team Het Valkhof 
 

 Luizen update 
In groep 7-a zijn helaas luizen gevonden. 
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't Hoge Holt 
De eerste groep van 't Hoge Holt is deze week bij ons begonnen. 
Dat is vlekkeloos  gegaan. Men voelt zich welkom bij ons en dat is precies de bedoeling. 
Onze groep 3 heeft gisteren zijn intrek genomen in hun nieuwe onderkomen bij de keuken, zodat het lokaal 
naast de kleuteringang kan worden klaargemaakt voor de andere groep van 't Hoge Holt, die na de 
voorjaarsvakantie bij ons intrekt. 
De ouders en kinderen van de Hoge Holt groepen hebben hier al even een kijkje genomen, zodat ze weten 
waar de kinderen terecht komen. Daardoor wordt de verhuizing voor hun niet meer zo spannend. 
 

Voor groep 3 
Voor de kinderen van groep 3 betekent het nieuwe lokaal ook een paar nieuwe 
afspraken. De kinderen weten die al, maar de ouders moeten ze ook even weten. 
De kinderen gebruiken voortaan de hoofdingang. Ze kunnen, net als de grote 
kinderen na de eerste bel (8.25 uur) naar binnen. Hun jassen hangen ze op in de gang 
achter de buitendeur. 
Veel plezier op jullie nieuwe plek, jongens en meisjes! … en juffen! 
 

Schaaktoernooi 
De Schaakclub Roden organiseert op zaterdagmiddag 13 april 2019 weer het 
jaarlijkse Basisscholen Schaak Kampioenschap voor de gemeente Noordenveld. 
Dat vindt plaats in de Openbare Daltonschool de “Eskampen” in Peize. 
Het toernooi begint om half twee en duurt tot ongeveer vijf uur, waarna de 
prijsuitreiking plaatsvindt. 
Een school kan meedoen met één of meer teams van 4 kinderen, waarbij een extra 
(reserve speler) is toegestaan. 
Kinderen die (redelijk) kunnen schaken en die het leuk lijkt om een zaterdagmiddag mee te doen, moeten 
eerst overleggen met hun ouders of zij deze dag wel kunnen en mogen meedoen. 
Voor de begeleiding en het vervoer van de kinderen doen we een beroep op hun ouders. 
Als dit alles akkoord is, dan kunnen de kinderen zich opgeven via hun leerkracht. 
Als het lukt om Valkhof teams te laten meedoen, dan zoeken we contact met de Schaakclub, want dan 
kunnen die waarschijnlijk nog wel een paar schaaklessen komen geven. 
 

 Acties -1:  geen vervanging regelen? 
In de media heeft u vast gelezen of gehoord dat er landelijke onderwijsacties 
zijn van basisschool (adjunct-)directeuren. Hun vakbond, de AVS, heeft de 
schoolleiders opgeroepen om deze week geen vervanging te regelen en 
groepen naar huis te sturen. 
Aan de ene kant is dat bedoeld om het probleem van het vervangerstekort aan 
de orde te stellen, maar aan de andere kant heeft het ook betrekking op de cao 

onderhandelingen voor het basisonderwijs. 
Om het beroep van onderwijzer aantrekkelijker te maken, wordt er gewerkt aan het bestrijden van de 
werkdruk en salarisachterstanden van leraren, maar schoolleiders en onderwijsondersteuners (zoals 
onderwijsassistenten) vallen daar buiten. Dat is een probleem. 
Voor schoolleiders is het door hun positie in de school altijd erg moeilijk om voor zichzelf op te komen, 
maar hun beroep staat onder dezelfde druk als dat van de leraar: werkdruk, salarisachterstand en een 
groot tekort aan schoolleiders (dit tekort is in verhouding zelfs groter dan het lerarentekort, maar het valt 
voor het publiek veel minder op). 
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De directeuren van de scholen in Noordenveld hebben echter besloten niet aan deze actie mee te doen. 
Zij staan wel unaniem achter de doelen ervan, maar kunnen het vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de kinderen en ouders niet over hun hart verkrijgen om leerlingen van zieke leerkrachten om die 
reden naar huis te sturen. 
 

 Acties -2:  15 maart staking? 
Aan het vorige stukje merkt u dat het behoorlijk rommelt in het 
basisonderwijs. Het woord 'crisis' valt zelfs. 
Want niet alleen schoolleiders, maar ook leraren willen dat de 
overheid de problemen oplost die zijn ontstaan door vele jaren 
van bezuinigingen en stilstand, met alle gevolgen die we nu zien. 
De onderwijsbonden voor leraren hebben daarom een actieweek 
uitgeroepen voor het onderwijs, van basisschool tot universiteit. 
 
Voor de laatste dag van die week, 15 maart, is er een landelijke staking uitgeroepen. 
Het is nog niet helemaal duidelijk of de scholen van Noordenveld daaraan zullen meedoen, maar misschien 
is het goed om alvast na te denken over de eventuele opvang van uw kinderen. 
Wij houden u op de hoogte. 
 

Van buiten: Ouderavond TOS gaat door 
Ons schoolbestuur (Opon) organiseert, als er voldoende belangstelling is, jaarlijks een ouderavond rond een 
bepaald thema. Dit jaar is dat TOS (= Taal OntwikkelingsStoornis). 
Al weer een poosje geleden is er gepeild hoeveel belangstelling daar voor zou zijn. 
Inmiddels is duidelijk dat er voldoende belangstelling is om de avond te organiseren en is er een datum 
vastgesteld: 27 maart om 19.30 uur. Locatie nog niet bekend. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan. Als u interesse heeft, kunt u zich nu definitief 
opgeven via dalton@hetvalkhof.nl Dat geldt ook voor ouders die al eerder hadden laten weten wel 
geïnteresseerd te zijn. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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