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Agenda  
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 
 

 Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn  
geslaagd voor het theoretische examen.  
Afgelopen dinsdag namen groep 7 en 8 
deel aan het praktisch verkeersexamen.  
Helaas is niet iedereen geslaagd voor dit  
onderdeel geslaagd.  
Met de kinderen die het nog  
net niet gehaald hebben, wordt  
besproken waar ze nog extra op moeten 
letten in het verkeer.  
 
 
 
 
 
 

Ouder-kind gesprekken 
De meeste gesprekken zijn gevoerd. Wij hopen dat we de gesprekken tijdens de volgende ronde ‘gewoon’ 
op school mogen voeren en niet meer online.  
 

 Een andere manier van communiceren 
Wij vinden het als school belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier te kunnen communiceren 
met ouders. Wij hebben dit de afgelopen jaren gedaan door u een wekelijkse nieuwsbrief te sturen, e-
mailberichten te verzenden en heel soms nog een papieren briefje te maken. Hier komt binnenkort 
verandering in! 

Op 10 mei 2021 krijgt u allemaal een uitnodiging voor een ouderportaal voor de communicatie tussen 
school en ouders, genaamd Parro. Het betreft een proefperiode.  

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Parro is een vlotte, veilige communicatie-app, waarmee alle schoolgerelateerde informatie binnen 
handbereik is. Een mooi voordeel van Parro over veel andere platformen is dat er geen telefoonnummers 
of e-mailadressen hoeven worden uitgewisseld. Zo blijven de privé-gegevens privé. Ook de Valkinfo wordt 
via Parro gecommuniceerd.  

Volgende week verschijnt er in de Valkinfo een stappenplan ‘Parro’.  

 Koningsspelen 
Dit jaar vieren we Koningsdag alleen met de eigen groep. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De 
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 doen spelletjes rondom de school. Groep 5 viert de verjaardag van juf 
Renate inclusief allerlei spellen. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets naar het bos voor een 
Zweeds loopspel. We vinden het leuk wanneer de kinderen vrolijk uitgedost, in oranje kleding, naar school 
komen.  

 Portfolio’s 

In alle groepen zijn de kinderen druk aan de slag met hun portfolio. De kinderen krijgen hun map volgende 

week mee naar huis. Wilt u op deze dag uw kind(eren) een extra tas meegegeven? Alvast bedankt! 

Reminder ouderenquête 

Heeft u de enquête al ingevuld? Zo ja, heel hartelijk bedankt. Zo nee, wilt u dat nog voor ons doen? We 

willen heel graag van u weten hoe u over de school denkt. Via de enquête krijgen wij inzicht in wat er al 

goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. 

Wij wensen u een heel fijn weekend toe! 
Hartelijke groet,  
Team Het Valkhof 
 

 
  

 


