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

  Het Valkhof opent weer haar deuren 
YESS! We mogen weer naar school. Na vijf weken thuisonderwijs kijken we er naar uit onze leerlingen 
live te ontmoeten! Het zal niet meteen ‘gewoon onderwijs’ kunnen zijn. We hebben te maken met 
allerlei protocollen en richtlijnen, wettelijk, noodzakelijk en dringend. Met het team hebben we 
gekeken op welke wijze wij met deze regels mogen, kunnen en willen omgaan.  
 
Maar eerst een korte terugblik op de afgelopen vijf weken. Ik kan niet anders dan trots zijn op ‘mijn’ 
team, trots zijn op alle leerlingen en ook trots zijn op u. Iedereen  heeft zich ingezet om er het beste van te 
maken en telkens weer met positieve gedachten knelpunten oplossen. In de media lezen en horen we van 
deskundigen dat de leerlingen achterstanden hebben opgelopen.......Ik denk wel dat er hier en daar 
wat vertraging opgetreden kan zijn, maar ook zijn er heel veel nieuwe vaardigheden ontwikkeld, die 
minstens zo belangrijk zijn in het leven........... De vertraging gaan we de komende 
maanden wel weer inhalen. We gebruiken de eerste twee weken om weer in het schoolgelidritme te 
komen, te werken aan het socialiseren en weer te wennen aan het schoolwerk(en). 
 
En dan gaan we weer naar school................ (IJs en wederdienende). Als team hebben we ervoor 
gekozen om zoveel mogelijk dezelfde afspraken en regels te gebruiken als in mei 2020.  
Geen - extra - paniek, maar wel voorspelbaarheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Als 
we met z’n allen alert en adequaat zijn en bij twijfel kiezen voor voorzichtigheid, slaan we ons 
er vast doorheen.  
Om u goed mee te kunnen nemen in de organisatie staan hieronder per punt zaken aangeven:  
 
Het dragen van mondkapjes 
Het personeel draagt een mondkapje tijdens het voortbewegen in de school; in de klas gaat het mondkapje 
af.  
Voor personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 is het dringend advies een mondneusmasker of face-shield te 
dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen.  
Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het een dringend advies om een neusmondmasker of face- 
shield dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van 
andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben 
binnen de school. 
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Brengen  
Het uitgangspunt is dat volwassenen (ouders en personeelsleden) zo weinig mogelijk contact met elkaar 
hebben. Bij alles wordt geprobeerd om kinderen van verschillende groepen en cohorten zoveel mogelijk 
gescheiden van elkaar te houden. Daarom zijn de begin- en eindtijden van de groepen hier en daar een 
beetje aangepast.  Dat betekent het volgende:  

• Er mogen geen ouders in de school en geen ouders op het plein. U moet dus buiten de hekken 
blijven en daar moet u minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de brief van Han Sijbring, 
algemeen directeur OPON, heeft u kunnen lezen dat wij u verzoeken om tijdens het brengen en het 
halen een mondkapje te dragen.  

• Het beste is daarom dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, lopend of op de fiets, naar school 
gaan. 

• Groep 1-3:  
- Deze kinderen gaan het plein op door het hek bij de gymzaal om de grotere kinderen te 
vermijden. Loop daar dus even over de stoep naar toe als u van de Kiss and Ride zone komt. De 
fietsen kunnen in het fietsenrek naast hun ingang komen te staan. 
 - De leerkrachten staan vanaf 08:20 uur op een vaste plek op het plein. U neemt afscheid bij het 
hek en uw kind gaat rechtstreeks naar de eigen leerkracht. Om 08:30 uur gaan de groepen één voor 
één naar binnen door de kleuteringang.  
- De kinderen van groep 3 nemen hun jassen mee naar de klas; de groepen 1 en 2 hangen de jassen 
op de gebruikelijke plek.  

• Groep 4-8: - Deze kinderen komen iets later. Zij kunnen tussen 08:30 en 08:45 uur zelfstandig 

binnenkomen (inloop).  

- Zij spelen voor schooltijd niet op het plein, maar gaan rechtstreeks naar hun klas; 

- Groepen gebruiken verschillende deuren.  

- Vluchtdeur van de groep bij de Kiss and Ride zone: groep 8. De fietsen komen te staan op 

de KAR-zone. 

- Hoofdingang: groep 4, 5 en 7. (de fietsen van groep 4 en 5 in het fietsenrek op het plein bij 
de hoofdingang. De fietsen van groep 7 komen te staan op de KAR-zone;) 

- Achteringang: groep 6a en 6b. De fietsen komen te staan op de plek van mei 2020; naast de 

heg bij de achteringang. 

 De leerlingen mogen niet door het hek bij de gymzaal en mogen niet door het gebied lopen waar 
de onderbouw zich opstelt. Dus fiets neerzetten en buitenom, over de stoep naar de goede ingang 
lopen.  
De leerlingen nemen de jas mee naar de klas en hangen die op de stoel. Ook de tas gaat mee naar 
de klas. Dit voorkomt gedrang en contact bij de kapstokken.  

 
Naar huis  

Het naar huis gaan verloopt in omgekeerde volgorde: 

• Groep 1 t/m 3: De kinderen gaan om 13:45 uur uit. Om 14:00 uur moeten kinderen en ouders het 

schoolterrein verlaten hebben; De ouders wachten buiten het hek. Zij verspreiden zich zo goed 

mogelijk. Spreek met uw kind een plek af, zodat het u snel kan vinden.  

• De leerkrachten komen om de beurt met hun groep naar buiten en de kinderen zoeken hun ouders 

op en gaan naar huis. Er is op dat moment eigenlijk geen gelegenheid voor een praatje met de 

leerkracht. Dat proberen we zoveel mogelijk telefonisch te doen.  

• Groep 4 t/m 8: De kinderen gaan om 14:00 uur naar huis. Ieder door de eigen ingang 

In of buiten de klas?  

Om contacten met andere groepen zoveel mogelijk te voorkomen, zal er voorlopig niet gewerkt worden in 
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de Valkuil. Voor het Valkennest zullen de onderbouw leerkrachten in onderling overleg ervoor zorgen dat 

groepen zo weinig mogelijk (bij voorkeur helemaal niet) door elkaar heen lopen en werken. 

Wat gaan we doen?  

In de komende twee weken dat de kinderen naar school gaan, zullen we extra aandacht hebben voor hoe 

de kinderen in hun vel zitten. Daarvoor kunnen we heel mooi gebruik maken van wat De Vreedzame School 

te bieden heeft.  

De gymlessen gaan door. Wilt u uw kind een handdoek meegeven voor het drogen van de handen na het 

handen wassen.  

Hygiëne  

Net als voor de kerstvakantie, zal er aandacht zijn voor de hygiëne. Zo zal er bijvoorbeeld op worden 

toegezien dat de handen gewassen worden bij het binnenkomen van de klas. Ook bijvoorbeeld na de 

pauze. Wilt u het handen wassen nogmaals bespreken met uw kinderen?  

Er zijn op school ontsmettingsmiddelen aanwezig. Het extra schoonmaken van bepaalde oppervlakken 

(deurklinken bijvoorbeeld) zal plaatsvinden.  

Trakteren  

Er zijn in de afgelopen tijd ook kinderen jarig geweest. Als u hem/haar nog wilt laten trakteren, overlegt u 

dan vooraf svp even met de groepsleerkracht. Wilt u voorverpakte traktaties meegeven?  

Schoolfruit 

Wilt u uw kind alle dagen fruit gaan meegeven? We laten het fruit wel op school bezorgen; afhankelijk van 

het soort fruit zal het de ene keer als extraatje op school worden gegeten en de andere keer worden 

meegegeven.  

Vieringen 

Vieringen zoals bijvoorbeeld verjaardagszingen mogen voorlopig niet doorgaan. 

Wel/niet naar school -  Vervanging?  

Kinderen die neusverkouden zijn mogen wel naar school. Ook in het geval van chronische 

verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. Vooral mensen in risicogroepen 

moeten voorzichtig zijn. Het gaat dan om bepaalde chronische aandoeningen. De kans bestaat dat er een 

personeelstekort ontstaat. Omdat er ook een groot tekort aan invallers is, moeten we er ernstig rekening 

mee houden dat er om die reden ook groepen naar huis gestuurd kunnen worden. Die groepen vallen dan 

weer terug op thuisonderwijs. Als een groep geen leerkracht heeft, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk 

van ons. 

Uitgeleende Chromebooks 

Indien uw kind een Chromebook van school heeft geleend, wilt u deze dan komende maandag (inclusief de 

oplader) meegeven naar school? De bruikleenovereenkomst wordt dan afgetekend en u ontvangt als 

ouder/verzorger de afgetekende bruikleenovereenkomst in de mail.  
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Peuterspeelgroep van Kidscasa 

De peuterspeelgroep gaat maandag op het Valkhof van start. Wij wensen onze collega’s van Kidscasa veel 

succes en plezier toe!   

Wij wensen u een heel fijn winterweekend toe! Veel plezier in de sneeuw en graag tot maandag!  

Team Het Valkhof 


