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Agenda  
02-04 t/m 05-04 Paasweekend 
06-04 Kinderen zijn vrij i.v.m. Onderwijsdag OPON 
06-04 MR-vergadering 
07-04 Start ouder-kind gesprekken  
13-04 Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
15-04 Margedag: kinderen zijn vrij van school  
23-04 Koningspelen 
23-04 Portfolio’s gaan mee 
23-04 Start meivakantie om 14:00 uur 
10-05 School start weer 
 

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

Verkeersexamen groep 7 en 8 
Zowel groep 7 als groep 8 heeft dit jaar het theoretische verkeersexamen afgelegd. Alle (aanwezige) 
kinderen zijn geslaagd! Van harte, jongens en meisjes. Op naar het praktisch verkeersexamen! 

MR 
Op dinsdag 6 april 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 

 

 Ouderenquête 

Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van uw kind? Dat kan! 

Volgende week sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om deel te nemen aan het 

oudertevredenheidonderzoek van onze school. 

Samen met de collega-scholen van OPO Noordenveld hebben we een nieuw instrument uitgekozen om de 

tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel te inventariseren. Wij vinden het belangrijk om te weten 

hoe ouders, leerlingen en het personeel van de school de school ervaren. 

Middels dit tevredenheidsonderzoek krijgen wij inzicht in wat er al goed gaat en welke verbeterpunten er 

zijn. Met het invullen van de vragenlijst draagt u dus een steentje bij aan onze onderwijskwaliteit. 
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Op 7 april ontvangt u van ons een verzoek om een vragenlijst in te vullen over hoe u over de school denkt. 

Het invullen duurt 10-15 minuten. Uiteraard hopen we op uw medewerking, zodat we rekening kunnen 

houden met uw mening over de verdere ontwikkeling van de school.  

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat de door u ingevulde antwoorden niet 

teruggekoppeld kunnen worden aan u als persoon. We willen u alvast bedanken voor het invullen! 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

De GMR van OPO Noordenveld heeft in samenspraak met de andere scholengemeenschappen in de 

omgeving het vakantierooster voor het komend schooljaar vastgesteld. Hieronder vindt u alle data: 

Rodermarkt 28 september 

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 

 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

 Voorjaarsvakantie 21 t/m  25 februari 2022 

 Paasweekend 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 apr t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

 

Gevonden! 
Het speldje wordt nog niet gemist. Vandaar het berichtje nog een keer:  
Afgebeelde speldje is vorige week op het schoolplein gevonden. Indien het van u is, kan u het 
komen afhalen bij Jolanda.  
 

 

 

 

Paasindrukken 

      
Vouwwerk in groep 1                                                                                 Knppen/fijne motoriek  
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Borduren/fijne motoriek in groep 2                                         Tekenopdracht in groep 7               Noten schieten op het plein 

De kinderen zijn op 6 april vrij i.v.m. de online Onderwijsdag van OPON. Wij volgen o.a. een Masterclass van 
Marcel van Herpen. Wij wensen u een fijn lang Paasweekend toe!   
Graag tot 7 april, Team Het Valkhof 


