
 

22 september: Open Dag 
Plateauscholen 

24 september: Wieltjesdag 

27 september: Margemid-
dag, leerlingen om 12.00 uur 
vrij 

De Gouden Weken 
We starten altijd het schooljaar 
met de belangrijkste weken 
van het jaar, de Gouden We-
ken.  
In deze periode investeren we 
in een fijne groep. Leerlingen 
hebben klasgenoten een tijdje 
niet gezien (of kennen elkaar 
nog helemaal niet) en dus is 
dit het moment om een goed 
pedagogisch klimaat neer te 
zetten, een band op te bouwen 
en samen ervoor te zorgen dat 
er een fijne sfeer in de klas 
ontstaat.  
 
Naast de re-
guliere vak-
ken, zoals 
rekenen, le-
zen, taal, 
spelling, etc, 
werken we 
dus de eerste periode ook aan 
de Gouden Weken. Door diver-
se (groeps-)activiteiten leren 
de leerlingen elkaar, de 
groepsleerkracht en de school 
kennen. Ook normen, waar-
den, regels en afspraken wor-
den met elkaar opgesteld en 
afgestemd. Dit doen we bij-
voorbeeld als volgt:  
- De leerlingen werken aan 
groeps-verantwoordelijkheid 
en stellen, samen met de leer-
kracht, de positieve groepsre-
gels en routines op.  
- Gebruik van ‘Energizers’. Dit 
zijn vaak ludieke, bewegings-
activiteiten met een speels ka-
rakter, waarbij er positieve 
energie in de groep loskomt. 
- Gebruik van coöperatieve 
werkvormen: leervormen en 
opdrachten waarbij samenwer-

king centraal staat. 
 
Door deze activiteiten werken 
we aan een positieve, gezelli-
ge, hardwerkende groep waar-
in kinderen zichzelf mogen zijn 
en er voor elkaar zijn. Er ont-
staat een fijne, veilige sfeer in 
de groep, waarin kinderen zich 
prettig voelen en het beste uit 
zichzelf kunnen halen.  

 

Juf Annet 25 
jaar in onder-
wijsdienst 
Woensdag 1 
september had-
den we een 
jubileum, juf 
Annet was 25 
jaar werkzaam 
in het onder-
wijs. Hier heb-
ben we uiter-
aard op feeste-
lijke wijze aandacht aan be-
steed. Nog vele mooie jaren in 
het onderwijs gewenst, juf 
Annet!  

 
Scholing team 
Ieder schooljaar werkt het 
team aan de ontwikkeling van 
het onderwijs op onze school. 
Scholing is belangrijk om de 
kennis op orde te houden en 
te vergroten. Dit schooljaar 
staat onder andere leesbevor-
dering en motivatie, eigenaar-
schap van leerlingen, bewe-

gend leren en 
KiVa op de plan-
ning.  
 
 
 

KiVa teamscholing 
Het team heeft dit schooljaar 
de eerste scholing reeds ge-
had. In augustus stond de 
scholing van KiVa op het pro-
gramma. Dit was 
een vervolg op de 
eerdere teamscholin-
gen van KiVa.  
Wat is KiVa? KiVa is 
een preventief, 
schoolbreed pro-
gramma, gericht op het ver-
sterken van de sociale veilig-
heid op basisscholen (groep 1 
t/m groep 8). Het program-
ma zet in op positieve 
groepsvorming, zodat ieder 
kind met plezier naar school 
gaat. Met KiVa worden de 
sociale vaardigheden en de 
sociaal emotionele ontwikke-
ling van leerlingen gestimu-
leerd. Zo blijft de sociale vei-
ligheid en het pedagogisch 
klimaat op school gewaar-
borgd.  

 

BHV gecertificeerd 
Binnen iedere organisatie is 
het verplicht om een aantal 
medewerkers BHV gecertifi-
ceerd te hebben. BHV staat 
voor Bedrijfshulpverlening. 
De taken van een BHV’er zijn 
o.a.: 
- Het verlenen van eerste 
hulp bij ongevallen.  
- Het beperken en het be-
strijden van brand en het 
beperken van de gevolgen 
van ongevallen. 
- Het in noodsituaties alarme-
ren en evacueren van alle 
werknemers en andere per-
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6 oktober: Start kinderboe-
kenweek 

13, 14 en 15 oktober: 
Schoolkamp groep 8  

16 t/m 24 oktober: Herfst-
vakantie 



sonen in het pand.  
Juf Gerda en juf Geke waren al 
BHV-gecertificeerd. Juf Marije, 
juf Esther en juf Milou hebben 
afgelopen maand ook de trai-
ningen succesvol gevolgd en 
zijn nu ook BHV gecertificeerd.  
 

Sportdag 
Woensdag 15 september vond 
de sportdag plaats. We kijken 
terug op een geslaagde  
ochtend. Van een aantal groe-
pen zijn foto’s gemaakt en de-
ze staan in het ouderportaal.  

Voor alle ouders/verzorgers die 
hebben geholpen: Dank jullie 
wel!!! 

De regels rondom verzuim 
en verlof  
Vanaf de leeftijd van 5 jaar is 
uw kind leerplichtig. Op school-
dagen worden alle leerlingen 
op school verwacht. Leerlingen 
mogen nooit zomaar van 
school wegblijven. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen is het 
mogelijk om verlof aan te vra-
gen buiten de reguliere school-
vakanties om. De uitzonderin-
gen waarvoor verlof aange-
vraagd mag worden:  

Vier- en vijf jarigen die een 
volledige schoolweek nog niet 
aankunnen mogen, in overleg 
met de school, een beperkt 
aantal uren thuisblijven.  

Religieuze verplichtingen.  
Op vakantie onder schooltijd 

als de specifieke aard van het 
beroep van de ouders/ verzor-
gers dit vereist. Dit geldt alleen 
voor sommige beroepen in de 
horeca en in de agrarische sec-
tor. Er moet vanuit worden 
gegaan dat de ouder/verzorger 
het merendeel van het inko-
men alleen in de schoolvakan-
ties kan verdienen.  

Verhuizing.  
Huwelijk of huwelijksjubilea 

van bloed- en aanverwanten 
tot en met de vierde graad.  

Bevalling van moeder of 
verzorgster.  

Overlijdensgevallen.  
Medische of sociale indicatie 

van een van de gezinsleden.  
Andere gewichtige omstan-

digheden.  

Voor buitengewoon verlof 
dient, bij voorkeur minimaal 
acht weken van tevoren, een 
verzoek ingeleverd te worden 
bij de directeur. Hiervoor zijn 
aanvraagformulieren te down-
loaden via de website. U ont-
vangt vervolgens bericht over 
het wel of niet toekennen van 
het verlof.  

In sommige gevallen vraagt de 
directeur advies bij de leer-
plichtambtenaar van de Ge-
meente Assen over het wel / 
niet toekennen van het verlof. 
Indien er advies bij de leer-
plichtambtenaar is gevraagd, 
volgt de school altijd het gege-
ven advies op.  

Indien er sprake is van ver-
zuim, zonder dat het verlof is 
toegekend, dan is de school 
wettelijk verplicht dit te mel-
den aan de leerplichtambte-
naar. De leerplichtambtenaar 
beslist vervolgens of er pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt. 
Ook vermoedelijk ongeoorloofd 
verzuim moeten wij bij de 
leerplichtambtenaar melden, 
net als veelvuldig laat komen 
en frequent ziekteverzuim.  

Het komt soms voor dat de 
ouders/verzorgers na onder-
zoek door een externe deskun-
dige het advies krijgen hun 
kind onder schooltijd een spe-
cifieke behandeling te laten 
volgen. Ook hiervoor kan ver-
lof aangevraagd worden. De 
school verleent hiervoor toe-
stemming onder voorwaarde 
dat deze behandeling bewezen 
nuttig is voor de ontwikkeling 
en het onderwijs niet ver-
stoort. U kunt dit altijd navra-
gen bij ons.  
 
Gastlessen brandweer 
Jaarlijks biedt de brandweer 
Assen aan alle scholen een 
gastles Brandveilig Leven. Vo-
rig jaar kon dit helaas geen 
doorgang vinden, vanwege de 
coronamaatregelen, maar dit 
schooljaar staan de gastlessen 
ingepland voor de maand ok-
tober. Alle groepen krijgen de 
gastles Brandveilig Leven. In 
deze lessen wil de brandweer 
de leerlingen bewust maken 
wat ze zelf kunnen doen om 
brand te voorkomen en mocht 
er toch brand ontstaat, hoe 
het dan snel ontdekt kan wor-
den, maar ook wat ze dan juist 
wel/niet moeten doen.  

Margedag 27 september, 
leerlingen om 12.00 uur 
vrij! 
Nog even ter herinnering: 
Maandag 27 september heb-
ben we een margemiddag. 
De leerlingen zijn die middag 
om 12.00 uur vrij. Het team 
heeft dan een studiemiddag.   

 

 
 
 

 

 

Wij wensen  
iedereen een fijn  

weekend toe!  
 

Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 

 


