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 Goede start 
De eerste schooldag was zoals altijd best wel spannend voor de meeste 
kinderen; je vakantie is voorbij, je komt meestal in een nieuwe groep en/of in 
een ander lokaal en hebt vaak één of twee nieuwe leerkrachten. 
Voor de kinderen van het lijstje hierboven kwam daar nog bij dat ze op een 
nieuwe school begonnen. 
We doen samen ons best om ervoor te zorgen dat alle nieuwe kinderen zich 
snel zullen thuis voelen. 

 
Het thema van de Vreedzame School lessen is dan ook "We horen bij elkaar."  
Een frisse, optimistische start betekent het begin van een fijn schooljaar. 
 
Niet alleen de kinderen, maar ook  de ouders en leerkrachten wensen we een 
mooi schooljaar toe waarin we goed met elkaar samenwerken. 
 

 Afspraken. Blijf op de hoogte 
In deze nieuwsbrief staan veel afspraken en schoolregels. Het is belangrijk dat iedereen meteen vanaf het 
begin van het schooljaar weet hoe we de dingen op school doen. 
Door de viruscrisis gaan sommige zaken anders dan u gewend bent. In elke nieuwsbrief zal daarover 
misschien wel iets komen te staan. 
Neemt u daarom altijd even rustig de tijd om de nieuwsbrieven goed te lezen. Dit geldt ook voor ouders die 
al een poosje meedraaien op onze school. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Liv Dijkema 

Xavi Kemkers 

Nora Veldhuizen 

Liam Vlaswinkel 

Luca Westra 

Siënna Ben Othman 

en wensen hen een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Ontvangen en/of mee terug 
Deze week ontvangt u van ons. 

 een Schoolgids (alleen de kinderen van groep 1 en groep 5; maar staat ook op de website); hierin staat 
uitgebreid  beschreven hoe het er op school aan toe gaat 

 een Jaargids (het oudste kind van het gezin dat hier op school zit; staat ook op de website); dit is een 
bijlage bij de Schoolgids en bevat actuele data, roosters, namen e.d. voor dit schooljaar 
Let op: Alle activiteiten zijn voorlopig "onder voorbehoud". 
  Vakanties en margedagen liggen wel vast. 

 een setje formulieren (ieder kind): 
1-   Contact- en opvangadressen (graag invullen met actuele gegevens; uw kinderen kunnen samen op 
 één formulier) 
2-   Toestemming vermelding adresgegevens (graag voor ieder kind een invullen; moet ook jaarlijks) 
3-   Ouderhulp (één formulier per gezin invullen is genoeg). We moeten nog afwachten of het mogelijk 
 zal zijn om gebruik te kunnen maken van uw aanbod. 

Deze formulieren zouden wij graag ingevuld van u terug ontvangen. 
 
Tip -1: Op het formulier 'Contact- en opvangadressen' kunt u ook eventuele allergieën opgeven. Het is 
daarnaast wel verstandig om dit ook nog even persoonlijk te vertellen aan de nieuwe leerkrachten van uw 
kind. 
Tip -2: In de Schoolgids en de Jaargids staat nuttige informatie en schoolregels. Lees bijvoorbeeld de 
stukjes over het mobieltjesverbod, de verkeersregels rond de school, het trakteren en het rookvrije 
schoolterrein. 
 

 Voor de veiligheid van de kinderen ...... weg met die auto's ! 
Elke ouder die kinderen naar school brengt, ergert zich aan collega-ouders die met de 
auto in de straat voor de school staan of tussen fietsende en overstekende kinderen 
door rijden. 
Je houdt je hart vast als je soms ziet hoe (jonge, onervaren) kinderen en moeders met 
kindjes achterop de fiets halsbrekende toeren moeten uithalen om auto's te ontwijken 
die NIET in die straat horen te zijn. 

De afspraken hierover staan uitgebreid in de Jaar- en Schoolgids. Leest u die svp. Kort samengevat (en 
vertel dit ook aan opa's, oma's, oppassers en anderen die kinderen brengen of ophalen): 

 
Ouders of anderen die kinderen naar school brengen of halen, parkeren hun auto op de 
parkeerplaats (Kiss and Ride / KAR zone) aan de kant van de Statenlaan. 
 
In de Schonauwen, de straat voor de de school, willen wij helemaal geen auto's van halers / 

brengers; ook niet in de parkeerhavens, behalve eventueel van de BSO. Daarvoor hebben we 
de medewerking nodig van alle ouders. 
De reden is, dat de plein-afgang bij de gymzaal wordt gebruikt door kinderen en ouders die 

lopend of op de fiets zijn. En als die tussen de in- en uit-parkerende auto's door moeten, dan kan dat erg 
gevaarlijke situaties opleveren. 
 
 Dus …… GEEN auto's in de Schonauwen (de straat voor de school)! 
Er geldt in die straat een officieel stopverbod. 
 

Maak dus ALLEEN gebruik van de KAR-zone. 
Dat is maar een heel klein stukje verder lopen, maar veel veiliger voor de kinderen. 
Als de KAR-zone vol is, kunt u eventueel in de Statenlaan parkeren. Of kom op de fiets of lopend. 
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 Luizenouders: eerst niet 
Normaal gesproken komen de luizenvaders en -moeders zo snel mogelijk na de vakantie in actie, 
om alle beestjes die op verre campings een warm plekje hebben gevonden in de haren van de 
kinderen, zo gauw mogelijk op te sporen. 
Covid-19 maakt ook dit anders. 

De regel is dat ouders niet in school mogen komen. Daarom voorlopig dus ook geen luizenouders. 
Iedere vader / moeder adviseren wij om hun eigen kind thuis regelmatig op luizen en neten te controleren. 
Vooral in de eerste weken na de zomervakantie. Hoe dat moet staat hier (inclusief instructiefilmpje): 
https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen 
 

 Pakjes mee terug 
Een van de zaken die in onze gidsen staan, is dat kinderen die een pakje drinken meekrijgen, het lege pakje 
weer mee naar huis nemen.  
Een eigen beker met wat drinken is namelijk milieubewuster, goedkoper en (afhankelijk van wat u erin 
doet) meestal gezonder. Daarnaast willen wij de afvalstroom in de school zo veel mogelijk beperken. 
 

 Kind ophalen of bijv. iets afgeven: even bellen 
Soms moet een kind door de ouders opgehaald worden voor een doktersbezoek, of omdat het bijvoorbeeld 
ziek geworden is. En het gebeurt ook wel eens dat een ouder bijvoorbeeld een vergeten tasje even wil 
brengen. 
Tegenwoordig mag je voor dit soort zaken helaas niet meer zomaar de school inlopen. 
We spreken dan met de ouders af dat die even naar school opbellen als ze bij het hek staat. Het kind komt  
dan na een minuutje naar u toe. Bij jonge kinderen loopt er even iemand met ze mee. 
 

 Informatie avonden, herinnering 
Van de leerkrachten hoort u waar, wanneer en hoe de informatie avond dit jaar plaatsvindt. 
Ter herinnering: 

 U gaat de school binnen via de hoofdingang. 

 Daar staat een tafeltje met een vragenlijst. Op een formulier (een 'triageformulier'), vult u naar 
waarheid in of voor u op alle vragen "nee" geldt. Als u ergens "ja"op moet antwoorden, dan mag u 
helaas niet naar binnen. 

 U ontsmet uw handen. 

 U gaat rechtstreeks naar het lokaal en de leerkracht en houdt binnen de school (dus ook bij het invullen 
van het formulier) 1,5 meter afstand t.o.v. de leerkracht en andere volwassenen. 

 Meestal is het na afloop plezierig om nog even informeel te blijven praten, maar nu is het de bedoeling 
dat iedereen toch meteen de school verlaat. 

Als u individueel nog iets met de leerkracht wilt bespreken, dan kunt u hem/haar altijd bellen of mailen. 
 

Portfolio terug svp 
Voor de zomervakantie hebben de kinderen een portfolio mee naar huis gekregen, in 
plaats van het gebruikelijke schoolrapport. 
Zou u de kinderen het portfolio weer mee naar school willen laten nemen? 
 
Bij voorbaat onze dank. 
 
 
 

https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen
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 Kleding tips 
1-      Op ons natuurlijke schoolplein kunnen kinderen heerlijk spelen met zand, water, takjes, bloemen e.d. 
Het is wel verstandig om daar bij de kledingkeuze rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door de kinderen 
op laarzen en met niet al te nette kleren naar school te laten gaan, als zij met zand/water willen spelen. 
2-      Als het even kan, gaan wij ook bij wat minder mooi weer toch met de kinderen naar buiten. Dat is 
goed voor ze. In twijfelgevallen, als het wat frisse wordt of als er een kans op een buitje is, kunt u uw kind 
daarom toch beter wel een jasje meegeven. 
 

 Op de folderkast? Even niet 
Aan het begin van het schooljaar zijn er altijd veel aanbiedingen voor ouders / kinderen van commerciële 
organisaties. 
Ons beleid in normale tijden is, dat we die niet uitdelen aan de kinderen, maar dat we ze op de folderkast 
leggen, omdat er misschien wel eens iets tussen zit dat interessant voor u is. 
Maar ouders mogen niet in school komen en daardoor kunnen ze ook niet even een kijkje nemen op die 
folderkast. 
Daarom delen we de folders voorlopig toch maar uit in de groepen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


