
 
15 december: Kerstcircuit 
 
23 december: Kerstlunch 

 
23 december: Afscheid 
meester Rolf 
 
24 december: Margemid-
dag, leerlingen om 12.00 uur  

Beste ouders, verzorgers,  
Bij deze de nieuwsbrief van de 
maand december.  
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valkenhorst 
 
Update coronamaatregelen 
Besmettingen:  
In de periode van zomervakan-
tie tot nu hebben we 2 keer 
een melding van een corona-
besmetting bij een leerling ge-
had. De ouders van de groep 
zijn hierover geïnformeerd.  
Zelftesten 
De zelftesten voor de leer-
lingen van de groepen 6 t/m 8 
hadden een vertraging in de 
levering. Een deel van de scho-
len (waaronder wij) hebben ze 
nog niet ontvangen. We hopen 
ze komende week te ontvan-
gen en te kunnen uitdelen.  
Ouders bepalen zelf of ze de 
zelftest wel/niet gaan doen 
met hun zoon/dochter.  

 
Margemiddag 24 december, 
leerlingen om 12.00 uur 
vrij! 
Vrijdagmiddag 24 december 
hebben we een margemiddag. 
De leerlingen zijn die middag 
om 12.00 uur vrij, de kerstva-
kantie start om 12.00 uur.  
 
Pensionering meester Rolf 
Nog 2 weken en dan gaat 
meester Rolf (leerkracht groep 
7) met pensioen. Donderdag 
23 december nemen we, sa-
men met de leerlingen, af-
scheid van Rolf. Hij gaat heer-

lijk genieten van zijn pensioen.  
Ruim 45 jaar geleden behaalde 
meester Rolf zijn diploma als 
leerkracht en sindsdien aan 
het werk in het onderwijs. Hij 
heeft ruime ervaring binnen 
het primair onderwijs en bin-
nen Plateau op meerdere 
scholen gewerkt. Altijd met 
veel plezier. Sinds januari 
2016 is hij werkzaam op onze 
school.  
De leerlingen en de collega’s 
hebben in de afgelopen jaren 
allemaal hun eigen herinnering 
aan meester Rolf. Een gewaar-
deerde collega met een groot  
hart voor onze leerlingen.   
Meester Rolf mag dan wel 
straks gepensioneerd zijn, hij 
is niet iemand die ‘achter de 
geraniums’ gaat zitten, hij 
heeft nog vele plannen en gaat 
met zijn vrouw en 
(klein)kinderen heerlijk genie-
ten van de vrije tijd.  
We willen Rolf enorm bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet 
voor Plateau en zijn betrok-
kenheid bij onze leerlingen en 
het team.  
Rolf, hartelijk dank en alle 
goeds voor de toekomst!    

Het afscheidsfeestje van Rolf 
met de leerlingen vindt plaats 
op donderdag 23 december. 
Mocht u nog een attentie, een 
kaartje o.i.d. willen geven, dan 
kan dit meegegeven worden 
en ingeleverd worden bij  
Esther (directie). Wij zorgen 
ervoor dat meester Rolf dit op 
23 december ontvangt.     

 

Nieuwe leerkracht 
groep 7  
Omdat meester Rolf 
straks met pensioen 
gaat, zijn wij op 
zoek gegaan naar vervanging 
voor de woensdag en donder-
dag in groep 7 en we hebben 
een nieuwe leerkracht gevon-
den. Meester Bastiaan zal op 
woensdag en donderdag de 
lessen in groep 7 gaan ver-
zorgen. Bastiaan werkt op dit 
moment nog als leerkracht 
op Kindcentrum Emmaschool 
en komt na de kerstvakantie 
bij ons werken.  
De personele inzet in groep 7 
ziet er daarmee als volgt uit:  
Maandag, dinsdag en vrijdag: 
meester David. Woensdag en 
donderdag: meester Basti-
aan.  
Wij wensen Bastiaan heel 
veel plezier bij ons op 
school!  

 
Inspectiebezoek  
Maandag 6 december heeft 
de onderwijsinspectie een 
bezoek aan Kindcentrum Val-
kenhorst gebracht. Het be-
zoek stond in het teken van 
het Themaonderzoek 
“Effectieve tijdsbesteding bin-
nen en buiten de klas”. De 
inspectie voert dit onderzoek 
uit om informatie op te halen 
vanwege hun taak toezicht te 
houden op het onderwijsstel-
sel.   
Het doel van het onderzoek 
was om een beeld te krijgen 
van de tijdsbesteding van 
leerkrachten wanneer ze les-
geven, de tijd voor begelei-
ding en ondersteuning na 
schooltijd en de werkdruk die 
ze daarbij kunnen ervaren.  
De onderwijsinspecteur heeft 
lesobservaties uitgevoerd en 
gesprekken met leerkrachten 
gevoerd.  
Omdat het accent op het the-
maonderzoek lag, volgt er 
vanuit de onderwijsinspectie 
geen verslag of rapport op 
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het niveau van de school. Wel 
heeft de onderwijsinspecteur 
zijn algemene indruk aan ons 
teruggegeven. Het volgende 
kregen we als terugkoppeling:  
De onderwijsinspecteur gaf aan 
dat er sprake is van een prettig 
leerklimaat en goed pedago-
gisch klimaat op onze school. 
Het is rustig in de school en hij 
zag dat er geleerd werd en dat 
de leerlingen plezier hebben in 
het leren.  
De lessen zijn goed voorbereid, 
goed doelgericht en met inzet 
van diverse middelen.  
Ten aanzien van de gesprek-
ken met de leerkrachten gaf hij 
aan dat hij enthousiaste, be-
vlogen leerkrachten heeft erva-
ren, die met plezier op Kind-
centrum Valkenhorst aan het 
werk zijn.  
Als aandachtspunt gaf ons mee 
dat hij differentiatie tijdens de 
bezochte lessen heeft gezien, 
maar dat hier ook nog stappen 
in gezet kunnen worden.  
We zijn trots op onze school en 
geven met veel plezier les aan 
onze leerlingen. We vinden het 
dan ook heel fijn dat de onder-
wijsinspecteur dit heeft erva-
ren tijdens het bezoek.  
 
Kerstviering 
Woensdag 15 
december heb-
ben we een 
kerstcircuit. 
Vanwege de 
coronamaatre-
gelen vindt het 
kerstcircuit niet 
groepsdoorbrekend plaats, 
maar gaan alle leerlingen met 
de eigen groep langs de ver-
schillende onderdelen van het 
kerstcircuit. De leerlingen gaan 
onder andere kerstknutselen, 
spelletjes doen en kerstbakjes 
maken.  
 
Vergeet niet om maandag 13 
december items voor het 
kerstbakje mee te geven 
(groen en kerstversiering voor 
in de bakjes).  
 
Graag deze spullen in een tasje 
meegeven, tasje voorzien van 
naam.  
De ouderraad verzorgt de bak-
jes, de oase en de kaarsen.  
Donderdag 23 december volgt 
het tweede deel van de kerst-
viering. Vanwege de corona-
maatregelen houden we geen 
kerstdiner, maar een kerst-
lunch. We vragen alle leer-
lingen om die dag in hun mooi-
ste kleding op school te komen 
en een eigen heerlijke lunch 
mee te nemen. Informatie 
hierover volgt nog.  
Diezelfde dag hebben we ook 

het feestelijke afscheid van 
meester Rolf.  
Indien er bij de volgende pers-
conferentie aangepaste co-
ronamaatregelen komen en 
deze van invloed zijn op de 
kerstviering, dan zullen we u 
hierover informeren.  
 
Op vrijdag 24 december wordt 
er geen lesrooster gevolgd, 
maar zal iedere groep het ka-
lenderjaar in de eigen groep 
afsluiten.  
De kerstvakantie start vrijdag 
24 december om 12.00 uur.  
 
School fantastisch versierd!  
De gangen in onze school zijn 
alweer helemaal in december-
sferen gebracht. De afgelopen 
week hebben de ouders van de 
ouderraad in de avonduren de 
school in kerstsfeer gebracht, 
waarvoor hartelijk dank!  
Ook hebben de leerkrachten, 
samen met de leerlingen, de 
eigen groepslokalen voorzien 
van alle kerstdecoratie. Het 
ziet er heel sfeervol en feeste-
lijk uit.  
 
Studiemiddag bewegend 
leren 
Eind november heeft het team 
een studiemiddag gevolgd met 
als thema Bewegend Leren. 
Met bewegend leren bedoelen 
we, fysiek bewegen in de klas 
naast of tijdens leeractivitei-
ten, en bewegingsactiviteiten 
gekoppeld aan leren en spelen 
buiten.  
Bewegen tijdens het leren 
heeft een positieve invloed op 
het leerproces. Door te bewe-
gen tijdens het leren kunnen 
kinderen zich nog beter con-
centreren en neemt de taakge-
richtheid nog meer toe. Ook 
versterkt bewegen het zelfver-
trouwen van kinderen.  
De studiemiddag was leerzaam 
en inspirerend. En de volgende 
dag konden de leerlingen al 
een klein beetje meegenieten 
van hetgeen de leerkrachten 
hebben geleerd.  
Bijvoorbeeld even hinkelen 
van toilet naar klaslokaal en 
ondertussen de tafel van 10 
benoemen, of bij binnenkomst 
in de school met een bal het 
metrieke stelsel stuiteren. 
De komende periode gaan we 
het bewegend leren steeds 
verder uitbouwen.    
 
Terugblik Sinterklaasvie-
ring 
Donderdag 2 december heb-
ben we met alle groepen Sin-
terklaas gevierd. Even leek het 
erop dat Sinterklaas niet langs 
kon komen, maar gelukkig 
wist een vader van een leer-

ling te vertellen 
dat Sinterklaas 
toch naar onze 
school zou ko-
men. Daar wa-
ren we natuurlijk 
heel blij mee.  
De leerlingen 
van de groepen 
1, 2, 3, 4 en 5 
hebben Sinter-
klaas en zijn 
Pieten ontvan-
gen op het 
schoolplein en 
gingen daarna 
op bezoek bij 
Sint en zijn Pie-
ten in het speel-
lokaal. Gezellig samen zin-
gen, kletsen met Sint en de 
Pieten, kunstjes laten zien, 
cadeautjes geven, etc. Sint 
was onder de indruk van de 
vele talenten.   
De groepen 5 t/m 8 hebben 
ook in de eigen groepen het 
Sinterklaasfeest gevierd met 
mooie gedichten en fantasti-
sche surprises. We kijken 
terug op een geslaagde Sin-
terklaasviering.  

 
Bedankt!   
Wij willen de ouderraad en 
alle ouders/verzorgers harte-
lijk bedanken voor de onder-
steuning bij de diverse activi-
teiten in december! We zijn 
blij dat we daarbij jullie hulp 
hebben. Vanwege de corona-
maatregelen konden ouders 
helaas niet bij de diverse ac-
tiviteiten aanwezig zijn, maar 
in de voorbereiding en achter 
de schermen is er veel werk 
verzet, waarvoor hartelijk 
dank!  
 

 

 
Wij wensen iedereen een 

fijn weekend toe! 
 

Vriendelijke groeten,  
 

Team  

Kindcentrum Valkenhorst 
 

 


