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Agenda  
08-03 Start toetsen (Ontwikkeling in kaart brengen) 
11-03 Armein vrij; Suzanne werkt 
30-03 Theoretisch verkeersexamen voor groep 7 en 8  
02-04 t/m 05-04 Paasweekend 
06-04 Kinderen zijn vrij i.v.m. Onderwijsdag OPON 
07-04 Start ouder-kind gesprekken  
15-04 Margedag: kinderen zijn vrij van school  
 

Welkom! 
Puck Boel, van harte welkom op het Valkhof. We wensen jou een hele fijne tijd toe! 
 

Coronaperikelen 

Vandaag hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een brief met informatie over het coronavirus op school 
ontvangen. We hebben vandaag twee groepen naar huis laten gaan en die groepen moeten in quarantaine. 
We duimen dat het bij deze twee groepen blijft! Houdt de komende tijd alstublieft uw kind(eren) goed in 
de gaten.  
Afgelopen zondag hebben wij u laten weten dat wij hebben nagedacht over hoe te handelen wanneer een 
groep in quarantaine zou moeten gaan. Wij hebben u gevraagd om uw kind(eren) een stoffen tas, voorzien 
van naam, aan uw kind(eren) mee te geven. Die tas blijft op school. Gelukkig hebben we daar vandaag 
profijt van gehad. Mocht u, nog geen tas hebben meegegeven, wilt u dat dan z.s.m. doen? Alvast bedankt.  

 Internet 
Deze week zijn we door een ouder van groep 7 van onze school getipt dat er op dit moment leerlingen van 
zowel groep 7 als 8 gebruikmaken van de chatsite Omegle. Het gebruik van deze site vindt niet op school 
plaats, maar er wordt op het schoolplein wel door kinderen over gesproken.   
De website was zowel bij ouders als bij leerkrachten niet bekend. Het blijkt niet allemaal even fraai te 
zijn wat kinderen daar (kunnen) tegenkomen. Zie ook de informatie in de onderstaande link:  

Omegle brengt tieners in aanraking met porno - (digitaalopvoeden.nl)  
De ouders van de groepen 7 en 8 zijn via de mail geïnformeerd. We plaatsen deze informatie ook hier 
omdat we het belangrijk vinden dat we met kinderen praten over het gebruik van internet en wat ze er 
tegenkomen. Het spreekt voor zich dat wij hierop toezien tijdens schooltijd. Wellicht is het wenselijk dat u 
thuis met uw kind(eren) meekijkt om te zien waar hij/zij zich mee bezig houdt op het internet en hierover in 
gesprek gaat.   
 
Wij wensen u een fijn weekend toe!  Team Het Valkhof 
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