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Agenda  
20-02 Voorjaarsvakantie t/m 28-02  
01-03 Naar school 
02-03 MR-vergadering 
08-03 Start toetsen (Ontwikkeling in kaart brengen) 
02-04 t/m 05-04 Paasweekend 
06-04 Kinderen zijn vrij i.v.m. Onderwijsdag OPON 
07-04 Start ouder-kind gesprekken  
 

Welkom! 
Een bijzondere tijd om te starten op de basisschool. We willen de volgende  
kinderen van harte welkom heten en hen een hele fijne tijd op het Valkhof 
wensen:  
Finn Hars, Julian Wemmenhove, Steffi Darwinkel, Sterre de Vries, Nikki  
Bathoorn en Moritz Hummel.  
 
 

Weer een bijzondere week 
Afgelopen zondagavond moesten wij u weer laten weten dat de school maandag haar deuren niet zou 
openen. Dat besluit is genomen door OPO Noordenveld. Het sluiten van de scholen is een overmacht-
situatie. De weersomstandigheden en de verantwoordelijkheid voor alle kinderen en meer dan 300 
medewerkers hebben tot het sluitingsbesluit geleid. Veel personeelsleden moeten reizen en dat werd door 
Rijkswaterstaat afgeraden. Het reizen naar school geldt ook voor sommige kinderen, alhoewel de meesten 
in de buurt wonen. 

Noodopvang is voor scholen niet te organiseren, omdat het een onmogelijk opgave is om de grote groep 
kinderen in aparte klassen op te vangen in verband met de cohort-regeling uit het nieuwe protocol. 
Kinderen uit verschillende groepen mogen namelijk vanaf vorige week niet meer gemengd worden om de 
kans op besmetting te verkleinen.   
 
En dan was er deze week, gelukkig was het een hele tijd niet voor gekomen, ook nog ziekte/afwezigheid 
van teamleden.  
Groep 1&2a heeft vier dagen les gekregen van juf Roelien; 
Groep 1&c had afgelopen woensdag les van een oude bekende van de school: juf Geralda;  
Groep 7 heeft woensdag online les gekregen van meester Freerk.  
Groep 8 heeft donderdagmiddag schoolmaterialen meegekregen om op de vrijdag thuis te laten maken 
vanwege de afwezigheid van Armein. We doen er alles aan om het zo goed mogelijk op te vangen.  
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We maken ons wel wat zorgen over de komende weken.  
Wat als er meer leerkrachten ziek worden of thuis moeten blijven vanwege een ziek kind? Er zijn op dit 
moment weinig/geen invallers beschikbaar.  
Wat als een besmetting in een klas voorkomt en de hele klas in quarantaine moet? Het kan zo maar zijn dat 
wij een klas midden op de dag naar huis moeten sturen.  
We verwachten dat wij in de komende maanden nogmaals, wellicht meerdere keren, een beroep moeten 
doen op uw flexibiliteit. We hopen dat u er op vertrouwt dat wij er alles aan doen om de organisatie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
 

 Heel Valkhof bakt! 
Recept van de afgelopen weken  
Een kopje uitdaging 
2 theelepels discipline 
Een snufje flexibiliteit 
Een beetje vertrouwen 
Een eetlepel zelfstandigheid 
Genoeg motivatie 
Een onsje doorzettingsvermogen  
Nog wat creativiteit erbij 
Een dosis plezier en een hoop geduld! 
Deze ingrediënten hebben ertoe geleid, dat we het onderwijs 
 in de afgelopen weken, samen hebben ‘gebakken’.  
Wij willen alle ouders en verzorgers daarvoor bedanken! 

 

Toetsen 
De week na de voorjaarsvakantie laten we de kinderen nog wennen aan de schoolstructuur. Ondertussen 
zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig naar de 
ontwikkeling van elk kind. Om die ontwikkeling 
in kaart te brengen gaan we in maart (8 t/m 16 
maart) de Cito-toetsen afnemen. We 
gebruiken de resultaten van deze toetsen niet 
om ze te vergelijken met de scores van 
leerlingen uit een ‘normaal’ schooljaar. Het is 
goed om te zien waar een kind staat en wat 
nodig is om op haar/zijn niveau verder te 
groeien.  
Van 7 t/m 16 april vinden de ouder- en kind 
gesprekken plaats. Op 23 april krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis.  

MR 
Op dinsdag 2 maart 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 

 
Wij wensen u een fijne, rustige voorjaarsvakantie toe!  

Team Het Valkhof 

mailto:yvonnepenninga@hotmail.com

