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Agenda 
18-01 Weer naar school            
18-01 Online MR-vergadering 
         
 

 De eerste week thuisonderwijs zit er op! 

Een versje speciaal voor u als ouder.  

Want wat gaat het goed! Zelf thuis aan 

het werk zijn én lesgeven aan de 

kinderen. En er dan ook nog voor zorgen 

dat de kinderen op tijd online zijn. Het 

lijkt wel topsport.   

Fijn dat  we alle kinderen online zien. Lukt 

het online zijn niet, omdat de kinderen 

bijvoorbeeld ergens anders worden 

opgevangen, dan wordt dat netjes 

gemeld. Waar gevraagd worden 

opdrachten ook ingeleverd. Super! 

 

We hopen de kinderen live op 18 januari 

en u op afstand weer te zien. De 

berichten in de pers doen iets anders 

vermoeden. We blijven de hoop houden. 

Want een school zonder gevulde klassen 

is geen school.  

En…. Als u tips en/of opmerkingen heeft, dan kunt u dat naar dalton@hetvalkhof.nl mailen. Alvast bedankt 

en heel veel succes én plezier voor de tweede week gewenst.  

Noodopvang 

De noodopvang is voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben en op geen enkele ander wijze 

opvang kunnen regelen. We krijgen de organisatie van de noodopvang rond door de inzet van 

onderwijsassistenten, stagiaires en een invalleerkracht. Op dit moment komen de aanvragen nog steeds 

binnen. Wanneer u uw kind(eren) voor de noodopvang wilt aanmelden, vragen wij u om een 

website  kalender  contact 
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werkgeversverklaring (vanaf 7 januari). Komende week lopen wij tegen de ‘opvang’grenzen aan. Mochten 

meer kinderen noodopvang nodig hebben, dan moeten leerkrachten worden ingezet. Dat houdt in dat een 

groep(en) die dag geen online les kunnen gaan krijgen. Die situatie willen wij natuurlijk gaan voorkomen.  

Even voorstellen 

Mijn naam is Mathilde Greeven en ik loop sinds de kerstvakantie in groep 6a 

stage. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding, PABO de Eekhorst in Assen.  

 

Ik kom uit Norg en ben 22 jaar. Voordat ik begon met de opleiding PABO, heb 

ik al een eerdere opleiding gedaan als Onderwijsassistente op het Drenthe 

college in Assen. Tijdens mijn voorgaande en huidige opleiding heb ik op 

verschillende (dalton)scholen stage mogen lopen. 

 

Voor de vakantie heb ik een aantal dagen kennis gemaakt met de kinderen en de school. Na de 

kerstvakantie ben ik op de maandag, woensdag en donderdag in groep 6a als leerkracht in opleiding. 

Daarbij neem ik de taken van de leerkracht (onder begeleiding) over.  

Voor  vragen kunt u mij altijd aanspreken in de klas of mailen via mathildegreevenLIO@hetvalkhof.nl 

Ik zie uit naar de komende periode op het Valkhof! 

 
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof  
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