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Agenda 
25-01 Voortzetting (online) thuisonderwijs 
08-02 Naar school?  
19-02 Margedag (de kinderen zijn vrij) 
20-02 Voorjaarsvakantie t/m 28-02 
01-03 Naar school?          

 Nog langer (online) thuisonderwijs 
Inmiddels is duidelijk dat het thuisonderwijs wordt voortgezet, in ieder geval t/m 5 februari. We hopen dat 
we op maandag 8 februari weer naar school kunnen gaan.  

Afgelopen maandag vond een MR-vergadering plaats. We hebben het huidige thuisonderwijs kort 
geëvalueerd. Over het geheel waren de ouders van de MR heel positief. Het blijft een zoektocht naar de 
juiste afstemming; hoe zorgen we met elkaar ervoor dat er zo goed mogelijk aan ieders onderwijsbehoefte 
wordt voldaan.  

Om een schooldag met elkaar af te sluiten kunt u wellicht gebruik maken van de daltonkernwaarde 
reflectie. U zou bijvoorbeeld de volgende vragen aan elkaar kunnen stellen:  

• Hoe is het gegaan vandaag? 

• Welk cijfer geef je jezelf (en waarom)?  

• Wat zou je de volgende keer anders willen doen?  

• Waar heb je het meest om gelachen vandaag? En waarom?  

Voorlezen maakt je leuker 
Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Op de site 
www.nationalevoorleesdagen.nl  staat een filmpje waarin te zien is hoe prinses Laurentien voorleest. Het 
prentenboek van dit jaar is ‘Coco kan het’. Op die site kunt u ook allerlei voorleestips vinden, zodat u nog 
meer kan halen uit het leukste kwartiertje van de dag.   
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En…… voorlezen is niet alleen belangrijk voor de allerjongsten. Hoe fijn blijft het om voorgelezen te worden 
ook al kan je zelf lezen.  

 Middagprogramma Heutink  
Na een dag thuisonderwijs kan het een 
uitdaging zijn om de middag betekenisvol in te 
vullen. Het bedrijf Heutink wil u daarbij helpen     
door ‘het middagprogramma’ aan te bieden. Dat 

kan via de link https://heutink.lpages.co/het-
middagprogramma-kinderen/  

 

 

 

Receptenwedstrijd Kidsmenu 2.0  

Wellicht heeft u het volgende bericht al op onze Facebook gelezen:  

 Wij (WiN en De nieuwe leefstijl) dagen alle kinderen van groep 5 t/m 8 in heel Noordenveld uit om mee te 

doen met een receptenwedstrijd. HOE C00L IS DAT! Ga snel aan de slag en misschien staat jouw recept 

straks in een echt kinderkookboek! Wat moet je doen? Bedenk je eigen gezonde en lekkere recept en 

schrijf dit op. Noteer ook je naam, je leeftijd en op welke school je zit. Mail je recept naar: 

info@denieuweleefstijl.nl . Zorg er wel voor dat je naam, je leeftijd en de naam van je school er duidelijk op 

staan. Dit kan tot 21 februari 2021. 

Wij wensen u een heel fijn weekend toe! 

Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof  
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