
5 

Valkinfo 31  09-04-2021 

  

 
 
Agenda  
12-04 Vervolg ouder-kind gesprekken  
13-04 Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
15-04 Margedag: kinderen zijn vrij van school  
20-04 Start Eindtoets 
22-04 Laatste dag van de Eindtoets 
23-04 Koningsspelen 
23-04 Portfolio’s gaan mee 
23-04 Start meivakantie om 14:00 uur 
10-05 School start weer 
 

Portfolio’s  
De leerlingen en de leerkrachten zijn nu de (meeste) Cito’s achter de rug zijn druk bezig met het vullen van 
hun portfolio’s. Het team vindt het fijn om het ontwikkeltraject van twee jaar eindelijk met u te delen. Het 
portfolio vervangt volledig het rapport. Tijdens de ouder-kind gesprekken hoort u meer over de 
ontwikkeling van uw kind(eren). Op 23 april nemen de leerlingen hun portfolio mee naar huis.   
 

Annulering schoolreizen 
OPO Noordenveld breed is afgesproken dat we tot de zomervakantie alle schoolreizen annuleren. Op 
schoolniveau zijn we aan het kijken of we aan het einde van het schooljaar met elke groep wel een 
gezamenlijke activiteit in de buurt kunnen ondernemen. Meer informatie volgt later.  

Parkeren! 
Naast dat het team zich zorgen maakt over het parkeren van auto’s op niet-toegestane plekken, laat een 
omwonende ook weten tegen parkeerproblemen aan te lopen. Met klem vragen wij u nogmaals om uw 
auto te parkeren op de KAR-zone, niet aan de Schonauwen.  
Denkt u daarbij ook om de andere geparkeerde auto van een ander?  En ons verzoek blijft om alleen met de 
auto naar school te komen als het echt niet anders kan. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw 
medewerking.  

 

 Ouderenquête 

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

Afgelopen woensdag hebben wij u een e-mail gestuurd waarin wij u uitnodigen om deel te nemen aan het 

oudertevredenheidonderzoek van onze school. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u als ouder de 

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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school ervaart. 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. 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!  

Wij wensen u een heel fijn weekend toe! 
 

 
  

 


