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Agenda  
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! 
Ferren en Kenza, van harte welkom op het Valkhof. We wensen jullie een hele fijne tijd toe! 
 

Coronaperikelen 

Al weer een week om; wat vliegt de tijd. Wederom hebben wij een bijzondere week achter de rug. Groep 
1&2 en groep 3 waren op maandag t/m woensdag online aan het werk. De leerkrachten worden of eigenlijk 
zijn heel bedreven in het schakelen tussen fysiek en online lesgeven. Gelukkig zijn er niet meer 
besmettingen in de groepen naar voren gekomen. We willen de ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor het 
ineens ophalen van hun kind en het wederom schakelen. Daarnaast blijven we het zeer op prijs stellen dat 
ouders van ‘zieke’ kinderen hun verantwoordelijkheid nemen door kind(eren) bij twijfel thuis te houden.  
 
In de groepen 3 t/m 8 worden de Cito M toetsen afgenomen. Na de afname en de analyse door de 
leerkrachten bespreken we intern de resultaten. We kijken dan ook of en eventueel hoe we ons onderwijs 
moeten gaan aanpassen.  

Wij denken dat kinderen eerder ‘leefachterstand’ oplopen dan ‘leerachterstand’ (Hoewel we dat laatste 
natuurlijk goed gaan analyseren). In de media horen we dat onze regering - heel - veel geld wil uittrekken 
voor de leerlingen. Zodra daar formeel meer over bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.  

Lente 
Het is fijn om te zien hoe de leerlingen  met elkaar spelen en leren omtrent 
het  thema ‘lente’. Er wordt gevouwen, geknipt en geplakt wat leidt tot 
prachtige bloemen. De groepen 1&2 hebben allemaal ook een 
bloemenwinkel in de klas.  
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Nieuws van buiten de school 

In de maand maart organiseert WiN voor de (jonge) mantelzorgers uit Noordenveld wederom een 
bakworkshop. Wegens corona en de kwetsbaarheid van deze doelgroep is er gekozen voor een digitale 
vorm van ontspanning en informatie. 

Online bakworkshop: hoe werkt dat? 
Op de dag van de workshop ontvang je een tasje met daarin alles wat je nodig hebt thuis afgeleverd. Ook 
ontvang je deze dag een e-mail met de link om deel te nemen, vanaf 18.45 uur kan je op de link klikken om 
online mee te doen en iets lekkers te bakken. Wanneer je een vraag hebt kun je die in het ‘gespreksvenster’ 
typen. Online instructies en bakinstructies zijn toegevoegd aan het tasje en aan de e-mail voor als je alle 
stappen nog eens wilt nalezen. 
Aanmelden 
Deelnemen kan door te bellen met WiN: 050 317 6500 of via www.activiteitenladder.nl. Geen computer of 
internet? Leen geheel kosteloos een tablet van WiN. Geef het door aan alle (jonge) mantelzorgers uit je 
netwerk! (deelname is gratis) 

Wij wensen u een fijn weekend toe!  Team Het Valkhof 
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