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Agenda 
18-01 Online MR-vergadering 
25-01 Weer naar school?  
         

 Dank, dank dank!  
Een dank u wel aan u! Nu al twee weken uw kind(eren) thuis bijstaan, naast uw werk in huis of buitenshuis.  
En wat doen uw kind(eren) het fantastisch, onder uw begeleiding óf helemaal alleen, omdat u als ouder(s) 
toch op de werkplek verwacht wordt.  
We hopen dat u de nieuwe structuur weer wat gevonden heeft. Het vraagt vast veel energie, acceptatie, 
geduld en het willen vinden van nieuwe mogelijkheden.  

Per dag zijn er een aantal momenten online voor de kinderen gepland. Gelukkig zien we dagelijks de 
meeste kinderen online. Naast de gezamenlijke momenten begeleiden de leerkrachten groepjes of 
individuele kinderen. Mocht uw kind of u hulp nodig hebben, geef u dat dan alstublieft bij de leerkracht 
aan.  

Wij zijn benieuwd hoe de ‘leslokalen’ er thuis uitzien. Wie stuurt ons een fotootje? Misschien kunnen we 
een mooi overzicht maken.  

Op naar de derde week. We hopen dat u en de kinderen het nog even volhouden. Nogmaals, neem bij 
vragen contact op met de leerkracht (die beantwoorden ze graag). Voor algemene vragen (of ‘stoom 
afblazen’) kunt u altijd contact met mij opnemen (dalton@hetvalkhof.nl). Samen helpen we elkaar deze 
fase door.  

We blijven de hoop houden dat we op 25 januari de deuren van de school kunnen openen voor alle 
kinderen.   

Tip van een ouder 
‘De verveeldoos’: Je stopt er allerlei briefjes in 
met opdrachten. Af en toe laat je je kind er 
eentje uitpakken. Bij deze ouder werkt het 
goed. De ouder meldde dat ze de opdracht 
"ruim je kamer op" ook nog gaat toevoegen 

😊 
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Voor ons een bijzondere week 

Wellicht heeft u gehoord dat een collega afgelopen zaterdag positief getest is op het coronavirus. Op 

zondag is, na o.a. overleg met GGD Drenthe, besloten om collega’s op het virus te laten testen. De testen 

konden op de dinsdag worden afgenomen. Omdat wij in quarantaine moesten, betekende het dat we de 

noodopvang moesten sluiten. Kidscasa werd echter bereid gevonden om maar liefst drie dagen de opvang 

van ons over te nemen. Zo ontzettend fijn dat dit soort samenwerkingen in deze periode kunnen ontstaan! 

We zijn daar erg dankbaar voor. Vanaf donderdag hebben wij de opvang weer zelf georganiseerd omdat 

alle collega’s negatief op het virus getest zijn.  

Wij willen u laten weten dat wij op schoolniveau verder geen enkele actie hoefden te ondernemen, daar de 

kinderen van de noodopvang niet in de buurt van de collega zijn geweest.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Komende maandag vergadert de MR online. Via de MR zijn ouders en leerkrachten betrokken bij het 

schoolbeleid. Wij praten en beslissen mee over zaken die op school te maken hebben met veiligheid, 

gezondheid en welzijn. Voor input zijn wij te benaderen via e-mail yvonnepenninga@hotmail.com. 

Groet Yvonne, Marjan, Michel en Nicolien 

Nieuwsbrief van de Bibliotheek op School 

Met deze Valkinfo wordt de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school meegestuurd. Veel leesplezier.  

 

Facebook 

We willen geloven in de positieve kracht van Facebook. Afgelopen week hebben wij ervaren dat het zelfs 

voor de pagina van onze school niet opging. Wat was het geval? Groep 7 heeft n.a.v. een les Nieuwsbegrip 

een mindmap over vaccinaties gemaakt. Eén van die mindmaps is gepost op Facebook. Zonder zich te 

verdiepen in wat er precies stond, heeft een persoon die niet aan de school verbonden is een ‘bijzondere’ 

reactie gegeven. Die reactie is door ons weggehaald. Iedereen mag zijn/haar mening over vaccinaties 

hebben. Alleen die reactie hoort niet op onze pagina. Wij als school vinden het belangrijk dat kinderen 

leren over vaccinaties, zodat het kind samen met u een mening kunnen vormen.   

 
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof  
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