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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! 
Olivier en Vinz, van harte welkom op het Valkhof. We wensen jullie een hele fijne tijd toe! 
 

Coronaperikelen 
Mede omdat onze buren, cbs de Hoeksteen, de keuze hebben moeten maken om hun deuren voor 
minstens één week te sluiten, blijft het voelen of het virus om ons heen blijft hangen. Daarnaast worden we 
regelmatig door ouder(s)/verzorger(s) gebeld met de mededeling dat zij hun kind(eren) laten testen.  
Wij vinden het belangrijk dat u het volgende omtrent het testen weet:  
GGD Drenthe heeft afgelopen week haar testbeleid (opnieuw) veranderd. Hun ervaring is dat de afname 
van de sneltest bij kinderen vaker mislukt. Daarom neemt GGD Drenthe bij kinderen de PCR-test af, omdat 
die test vaker slaagt en het een nauwkeuriger test is. Wij geven als school het advies om in Drenthe een 
afspraak te maken. GGD Groningen hanteert een ander beleid.  
 
Een tip die wij willen geven is dat u voor uw kind(eren) ook een DigiD kunt aanvragen. Het testen kan 
daardoor sneller verlopen. De uitslag op het internet is namelijk eerder dan het telefoontje van de GGD.  
Mocht u gebeld worden en de testuitslag is positief, dan vragen wij u de school wel te bellen, ook al zegt de 
GGD dat zij contact met ons opnemen. Uit ervaring blijkt namelijk dat de GGD niet altijd belt of na een paar 
dagen belt. De GGD doet natuurlijk fantastisch werk en we begrijpen ook heel goed dat het daar op het 
moment erg druk is. Wij willen alleen voorkomen dat we weer klassen naar huis moeten sturen of de hele 
school moeten sluiten. En nog een klein verzoek aan u: houd alstublieft, tijdens het brengen en ophalen, 
anderhalve meter afstand van elkaar. En wilt u wanneer u uw kind heeft gebracht weer ruimte maken voor 
een andere ouder? Bedankt! 

Parkeren en BSO  
We zien dat een heleboel ouders die met de auto naar school moeten rijden, parkeren op de KAR-zone. 
Dank daarvoor. Helaas constateren we ook dat niet iedereen zich aan deze afspraak houdt en dat ouders 
ook hun auto’s op de BSO-parkeerplaatsen parkeren. Mocht u diegene zijn, dan verzoeken wij u om te 
parkeren op de KAR-zone. Alvast heel hartelijk bedankt. Ook namens de BSO-organisaties.  

Wij wensen u een fijn weekend toe!  Team Het Valkhof 
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