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Verkouden ...... nu extra vervelend 
In de coronatijd is het extra vervelend om verkouden te zijn. 
Kinderen van groep 1-2 moeten thuis blijven als ze verkouden zijn en ook koorts hebben. 
Kinderen van groep 3-8 moeten bij verkoudheid altijd thuisblijven. 
Voor alle kinderen geldt dat ze thuis moeten blijven als iemand in het gezin koorts heeft. 
Kinderen mogen pas weer naar school als 24 uur lang niemand in het hele gezin meer klachten heeft. 
 
Laat het niet fout gaan bij de leerkrachten 
Leerkrachten die licht verkouden zijn, mogen niet naar school en moeten zich laten 
testen. Dat betekent dat ze al gauw 3 of 4 dagen afwezig zijn, zelfs bij een koudje 
waarmee ze anders gewoon naar hun werk zouden komen. (leerkrachten melden zich 
sowieso niet snel ziek.)  
Dit proberen we zoals altijd op te vangen met vervangers, maar het kan een kleine 
ramp worden als meerdere leerkrachten op deze manier uitvallen en als de invallers 
op zijn. 
 
U kunt meehelpen dit te voorkomen, door geen verkouden kinderen naar school te laten komen die 
personeelsleden kunnen besmetten. Liever één kind een dag extra thuis houden, dan dat we een hele 
groep voor 3 of 4 dagen naar huis moeten sturen omdat de juf verkouden is en de testuitslag moet 
afwachten. 
 
Afstand houden en hygiëne helpen ook tegen verkoudheidsbesmettingen. Helpt u svp mee! 
 
Sneltests 
Ons schoolbestuur, Opon, heeft overigens coronatests ingekocht buiten de GGD om, om te proberen de 
wachttijd van licht verkouden groepsleerkrachten zo veel mogelijk te bekorten, zodat zij zo weinig mogelijk 
onnodig thuis hoeven te blijven. Op onze school is daar al een paar keer gebruik van gemaakt. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Nora Aidy 

Mees Dijkhuizen 

Emma van Lingen 

Lindsey van Lingen 

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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 Groep naar huis of niet? 
Op Het Valkhof is nog nooit een klas naar huis gestuurd omdat we geen vervanger hadden. Dat is meestal 
te danken aan parttime leerkrachten die wel op hun vrije dag willen komen om in het gat te springen. 
Of dat blijft lukken is zeer de vraag, helemaal als meerdere leerkrachten tegelijk uitvallen. 
Wij hebben een protocol opgesteld over hoe we met dit soort zaken omgaan. 
In grote lijnen is dat erop gericht om voor de eerste, onverwachte dag dat er geen leerkracht beschikbaar 
is, intern een oplossing te vinden, door bijvoorbeeld groepen samen te voegen.  
In de loop van die dag gaan we dan een oplossing zoeken voor de dagen erna. 
Die oplossing kan zijn dat groepen om de beurt een dag geen les hebben. 
Maar soms lukt het ook niet om die eerste dag intern op te lossen en moet er meteen een groep naar huis 
gestuurd worden. 
 
Communcatie 
U krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht. Maar dat kan ook pas 's ochtends rond 8.00 uur zijn. Dit 
gebeurt dan via de mail. Daarnaast wordt het, indien mogelijk, gedeeld in de groepsapp van de ouders. 
 

 Goed nieuws -1 
In deze tijd van moeilijk, lastig en vervelend, hebben we behoefte aan wat vrolijke of interessante nieuwtjes. 
Meten met z'n tweeën 
Meten in tweetallen in groep 3. Dat kan ook buiten op het plein. Daarmee leer je niet alleen meten, maar 
bijvoorbeeld ook samenwerken, problemen oplossen en afspraken maken. En ... het is leuk om te doen. 
 

   
 

Letters 
In groep 3 is de letter r aangeboden. 
Woensdag hebben de kinderen een 
regenschilderij gemaakt met behulp 
van een rietje.  
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 Goed nieuws -2 
In deze tijd van moeilijk, lastig en vervelend, hebben we behoefte aan wat vrolijke of interessante nieuwtjes. 
Architecten aan het werk 
Groep 4 leert de komende periode van alles over het bouwen van huizen. Zo hebben ze al kennis gemaakt 
met het werk van een architect en mochten ze hun eigen droomhuis ontwerpen. Vrolijke kleuren, 
glijbanen, ondergrondse woningen, van alles kwam voorbij. De leerlingen hebben enthousiast en hard 
gewerkt! 

    
 

 Jantje Beton 
Van een ouder: 
Scannen van de QR code doe je via de camera van de telefoon en niet via de Tikkie app of de bankapp.  
Wanneer je de code scant met de camera, wordt je doorverwezen naar de website.  
Hierop kun je dan de school selecteren.  
 

 Peuter speelgroep 
De BSO-groep van Kids Casa is verkast naar een ander lokaal. Hun huidige lokaal zal m.i.v. maandag a.s. 
worden gerenoveerd. 
 

 Van buiten: ACTIVITEITEN ZWEMBAD NAJAAR 2020 

  
Wat Zeemeerminzwemmen 
Wanneer  zaterdag 26 september vanaf 14.00 uur 
Voor wie   vanaf 8 jaar minimaal A+B diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 15 euro 
Opgave Bij de receptie van het zwembad 050-5019268 
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Wat  Discozwemmen 
Wanneer  zaterdag 3 oktober 19.00 tot 21.00 uur   
Voor wie Basisschoolleerlingen met minimaal A diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 3,50 euro 
Opgave Niet nodig 
 
 
Wat Stormbaan 
Wanneer  woensdag 28 oktober 14.45 tot 16.00 uur   
Voor wie Basisschoolleerlingen met minimaal A diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 3,50 euro 
Opgave  Via de activiteitenladder www.activiteitenladder.nl 
 
Wat  Zeemeerminzwemmen 
Wanneer  zaterdag 31 oktober vanaf 12.00 uur   
Voor wie vanaf 8 jaar minimaal A+B diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 15 euro  
Opgave Bij de receptie van het zwembad 050-5019268 
 
Wat Discozwemmen 
Wanneer  zaterdag 14 november 19.00 tot 21.00 uur   
Voor wie Basisschoolleerlingen met minimaal A diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 3,50 euro 
Opgave niet nodig 
 
Wat Stormbaan 
Wanneer  vrijdag 11 december 14.15-15.30   
Voor wie Groep 3 t/m 6  met minimaal A diploma 
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 3,50 euro 
Opgave  Via de activiteitenladder www.activiteitenladder.nl 
 
Wat Stormbaan 's avonds 
Wanneer  vrijdag 11 december 19.45-21.00    
Voor wie vanaf groep 7 t/m 16 jaar  
Waar zwembad De Hullen Roden 
Kosten 3,50 euro 
Opgave  via de activiteitenladder www.activiteitenladder.nl 
 
 
 

  
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof 
 

http://www.activiteitenladder.nl/
http://www.activiteitenladder.nl/
http://www.activiteitenladder.nl/

