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

  De eerste week  
Alles klaar om op de maandag te starten, gooide het weer roet in het eten. Maar wat is het heerlijk om de 
school weer vol kinderen te hebben. Na kletsen over hoe de thuisperiode was, wilden de kinderen ook 
weer ‘gewoon aan het werk’. Een extra feestje is de sneeuw die er al de hele week ligt.  
 

Begin- en eindtijden 
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de ‘nieuwe’ begin- en eindtijden houdt. Dit om te voorkomen dat 
kinderen uit verschillende groepen door elkaar staan te wachten en/of te lopen.  
Groep 1 - 3: vanaf 08:20 uur staan de leerkrachten op het plein; om 08:30 uur gaan de groepen één voor 
één naar binnen.  
Groep 4 - 8: De leerlingen kunnen tussen 08:30 en 08:45 uur zelfstandig binnenkomen (inloop).  
We begrijpen dat wanneer u uw kinderen op twee aansluitende tijden moet brengen, het niet altijd even 
handig is. Ons verzoek is om de kinderen dan net voor half negen te brengen. We kunnen samen vast 
voorkomen dat we met meerdere groepen in quarantaine moeten gaan.  

Toetsen 
Eind januari en begin februari nemen we normaal 
gesproken de Cito-toetsen af. Dat lukte in de 
afgelopen periode vanzelfsprekend niet.  
In de media wordt steeds gesproken over 
achterstanden. We doen de kinderen, de 
leerkrachten en u, als ouder daarmee tekort.  
Volgende week hoort u van ons wanneer we gaan 
starten met de toetsen, wanneer de 
oudergesprekken gaan plaats vinden en wanneer 
het portfolio (het rapport) mee naar huis gaat.  
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Margedag 19 februari 
Margedagen zijn dagen waarop de school dicht zijn buiten de schoolvakanties om. Op die dagen volgt het 
team een scholing of werkt het team samen aan een bepaalde ontwikkeling. Met de bouwcoördinatoren is 
gesproken over het wel of niet door laten gaan van deze dag. We hebben besloten om het wel door te 
laten gaan, omdat u al geruime tijd op de hoogte bent van deze vrije dag en wellicht vertrekt naar een 
andere plek. Daarnaast hadden wij al scholing ingepland en willen we een reeds in gang gezette zaken met 
elkaar verder bespreken. Voorbeelden zijn het nieuwe portfolio en de keuzes t.a.v. nieuw meubilair.  
De kinderen van Het Valkhof zijn komende vrijdag dus vrij.  
 

Groep 7 steekt bewoners van "De Hullen" een hart onder de riem. 
Tijdens het thuisonderwijs kwam Steijn Stouten uit groep 
7 op het idee iets te doen voor mensen die eenzaam zijn 
in deze corona-tijd. In overleg met de groep is, enkele 
weken geleden, besloten om een creatieve opdracht in de 
taak te zetten. 
De gemaakte tekeningen door leerlingen van groep 7 van 
Het Valkhof konden bij Steijn  worden ingeleverd. Daarna 
heeft het nog een tijdje geduurd voor de afspraak met "De 
Hullen" door kon gaan. 
Maar om alleen een stapeltje tekeningen te brengen, 
vonden Steijn en zijn maatje Niels te weinig. Dus werd 
"Heel Holland bakt" woensdagmiddag uitgevoerd door 
"De Bakboys". Donderdag 11 februari gingen ze naar "De 
Hullen" om de kaarten en lekkernij aan te bieden. 
Het bijzondere was dat  tante Janneke (van Steijn) en de 
overgrootoma van Niels de cadeaus in ontvangst namen. 

De manager van het zorgcentrum was zeer verheugd met de tekeningen en heeft de slinger een 
ereplaats  gegeven in de centrale hal. De cakes vonden gretig aftrek bij de bewoners.  

 

Informatie van buiten de school 
In de maand februari organiseert WiN voor de mantelzorgers uit Noordenveld twee online activiteiten. 
Wegens de toename van corona en de kwetsbaarheid van deze doelgroep is er gekozen voor een digitale 
vorm van ontspanning en informatie.    
Online bingo voor jonge mantelzorgers: hoe werkt dat?  

Op maandag 22 februari 2021 ontvangen jonge mantelzorgers twee bingokaarten, spelregels, uitleg over 

het programma Microsoft Teams en een verzoek om deel te nemen aan de online bingo via de mail. Vanaf 

15.45 uur kunnen jonge mantelzorgers inloggen en om 16.00 uur start de bingo. Deelname is geheel gratis 

en er zijn leuke prijsjes te winnen.     

Online trefpunt voor mantelzorgers "Help! Waar kan ik terecht": hoe werkt dat?  

Als mantelzorger kan het soms een lastige zoektocht zijn. Het kan zijn dat je tegen praktische zaken 

aanloopt en niet weet waar je terecht kunt of vragen hebt waar je zelf niet goed uitkomt.   

 

Op donderdag 25 februari 2021 van 16.00 - 17.00 uur organiseert WiN in samenwerking met een 

Noordenveldwerker een bijeenkomst waarin we elkaar online ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst kun je 

terecht met al je vragen over de mantelzorgwaardering, vervoer en andere voorzieningen. Na de 

aanmelding ontvang je een digitale uitnodiging via Microsoft Teams.  
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Dus:  

Maandag 22 februari van 16.00 - 17.00 uur online bingo;  

Donderdag 25 februari van 16.00 - 17.00 uur online trefpunt.   

Aanmelden  

Deelnemen kan door te bellen of mailen met WiN: 050 317 6500 of service@stwin.nl. Jonge mantelzorgers 

kunnen zich ook opgeven op www.activiteitenladder.nl. Geen computer of internet? Leen geheel kosteloos 

een tablet van WiN. Geef het door! (deelname is gratis)     

 

  
Wij wensen u een heel fijn winterweekend toe!  

Team Het Valkhof 

mailto:service@stwin.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.activiteitenladder.nl%2F&data=04%7C01%7Cdalton%40hetvalkhof.nl%7Cf33c41ba80494ebcc4df08d8ce70ea97%7C46a36fd4e73346ff8f4d696b14ab6dc8%7C1%7C0%7C637486332344555119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nUFF2qcS0Y6AEF35lnfV%2B7QLZLYvOcmRtW4n4%2F3aE6A%3D&reserved=0

