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 Schoolmeubeltjes te koop ... morgen! 
Het ligt in de bedoeling dat er in de loop van 2021 nieuwe schoolmeubilair komt in alle klassen en indien 
mogelijk ook in de gemeenschapsruimtes ("leerpleinen" worden die tegenwoordig ook wel genoemd). 
Daarnaast moet er intern ruimte gemaakt worden voor een peuter speelgroep van Kids Casa. 
Dat zijn twee redenen waarom we wat van het bestaande meubilair kwijt willen. 
 
Ouders die graag een setje schooltafeltje met -stoeltje willen hebben, kunnen die morgen, vrijdag 28 
augustus ophalen voor een symbolisch bedrag van € 5,00. 
Wat vrijdag niet de deur uitgaat, gaat volgende week op transport naar Roemenië. 
Het gaat om zulke setjes: 

   en  
 kleuterhoogte, zonder vak  middenbouw hoogte, met vak 
Interesse? Zo organiseren we het: 
1. Kom vrijdag naar school tussen ongeveer 8.30 en 14.30 uur. 
2. Bel op het moment dat u voor de school staat (buiten het hek), naar school. 050-5017300. 
3. Vraag naar Sophie. 
4. Leg haar uit wat u zou willen hebben. Type en hoogte. 
5. Zij haalt het voor u op en brengt het naar u toe. 
6. Betaal haar contant € 5,00. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Dana Kroes 

Noor Almdani 

 

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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 Weer de gewone begintijden voor de bovenbouwgroepen 
In de eerste weken na de zomervakantie hebben we de dagelijkse begintijden van voor de 
vakantie nog even laten doorlopen. 
Deze week is geconcludeerd dat dat niet meer nodig is. 
Iedereen begint voortaan weer om 8.30 uur. 
 

Alle afspraken nog even op een rij: 

 (bestaande afspraak)   De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen tussen 8.20 en 8.30 uur bij 
het hek aan hun leerkrachten worden overgedragen. Die wachten hen op op het plein. 

 (nieuw m.i.v. maandag a.s.) Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur de 
eerste bel. Vanaf dat moment kunnen zij rustig naar binnen gaan. 
Bij de tweede bel, die om 8.30 uur gaat, moeten ze in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen. 

 (bestaande afspraak)   De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zetten hun fietsen op de 
afgesproken plaatsen op de Kiss And Ride zone. 

 (nieuw m.i.v. maandag a.s.) Voor de klaar-overs betekent dit dat ze niet meer extra lang bij de 
oversteekplaats hoeven te staan. Zij zijn er dus tot 8.30 uur. 

  
Nog een paar tips: 

 De kinderen die hun fietsen op de KAR zone neerzetten, moeten uiteraard goed uitkijken, maar moeten 
ook niet veel te vroeg op school komen, want het is niet de bedoeling dat ze op de KAR zone of op het 
schoolplein spelen. Dus de fiets neerzetten en meteen via de afgesproken ingang naar binnen gaan. 

 Automobilisten die de KAR zone gebruiken, moeten goed rekening houden met de fietsende kinderen. 

 Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. 
 

Getest? 
Tegenwoordig worden ook kinderen steeds vaker getest op corona. 
Ons verzoek aan de ouders is, om dat dan ook door te geven aan de 
groepsleerkracht. 
Kinderen die vanwege corona verschijnselen getest worden, mogen niet naar 
school tot er een negatieve testuitslag is. 

 

 Dyslexievragenlijsten groep 3 
Voor de Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) hebben de leerlingen van 
groep 3 een vragenlijst mee naar huis gekregen. 
We vragen alle ouders van deze groep deze ingevulde lijst (alleen het 
oudergedeelte) vóór 31 augustus in te leveren bij de 
groepsleerkracht. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt. 
De pilot dyslexie wordt uitgevoerd op een paar scholen in de 
gemeente. Onze school hoort daar niet bij. 
Het doel van de pilot is om te zien wat het effect is van vroegtijdige 

begeleiding en of dat uiteindelijk leidt tot minder dyslexieverklaringen. Daarvoor zijn de gegevens nodig van 
alle basisscholen binnen de gemeente Noordenveld, zowel van de pilotscholen als van de overige 
basisscholen, zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken. 
 
De resultaten kunnen uiteindelijk leiden tot een betere aanpak van dyslexie op álle scholen. Daarom 
werken wij graag mee aan de vragenlijst voor groep 3. 
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 Uit groep 7 en 8: Dode Hoek Project 
De dode hoek is een hoek waar de vrachtwagenchauffeur je 

niet kan zien. 

Als je de spiegel kan zien dan ben je veilig. 

Met de dode hoek gaan per jaar wel 10 mensen dood en vallen 

wel honderd gewonden, dus je moet altijd goed oppassen. 

De regels zijn als volgt: 

 Je moet minimaal 3 meter achter de vrachtwagen staan 
 Je moet de chauffeur kunnen zien via de spiegel 
 Ga nooit ergens anders staan dan 3 meter achter de 
vrachtwagen. 

Het was een leerzame dag. 

Stan Luursema, groep 8 

 

Kinderpostzegels: niet 
 De gezamenlijke scholen van Opon hebben besloten dit jaar niet mee te doen aan de verkoop van 
kinderpostzegels. In de coronatijd vinden wij het niet goed dat kinderen van deur naar deur gaan. 
 

 Jantje Beton loterij: wel als ...... 
De Verkoop van Jantje Beton loten laten we wel doorgaan. 
Daarbij is het namelijk niet de bedoeling dat kinderen van deur naar deur gaan, maar in eigen familie- en 
kennissenkring loten verkopen. 
 

 Sporttoernooien: in ieder geval tot de kerst niet 
Er is besloten dat sporttoernooien waarbij kinderen, leerkrachten en ouders van verschillende scholen door 
elkaar heen sporten en lopen, voorlopig geschrapt worden. 
Rond de kerstvakantie wordt pas weer bekeken hoe de situatie dan is en hoe het verder moet in de tweede 
helft van het schooljaar. Het handbaltoernooi van oktober gaat als eerste dus niet door. 
 

 Van buiten: Junior Energiecoach: met energie kun je lachen! 
Gemeente Noordenveld doet mee aan Junior Energiecoach. Voor de vierde keer 
alweer! Een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie te 
besparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee.  
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van 
een andere opdracht. In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-
filmpjes van de bekende Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en 
geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op 
lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches! 

De inschrijving is op 17 augustus geopend en sluit op 27 september.  
Verdere informatie over dit spel vindt u op de website www.juniorenergiecoach.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof 
 

http://www.juniorenergiecoach.nl/

