
 
18 februari: Leerlingen om 
12 uur vrij 

19 t/m 27 februari: Voor-
jaarsvakantie 

1 maart: Fietscontrole voor 
groep 5 t/m 8 

Maart: Rapporten mee  

Maart: Gesprekkenweken 

23 maart: Open dag P la-
teaulocaties 

Beste ouders, verzorgers,  
Bij deze de nieuwsbrief van 
Kindcentrum Valkenhorst. 
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valkenhorst 
 

Aangepaste maatregelen 
nav persconferentie 
Tijdens de persconferentie van 
15 februari 2022 zijn er ver-
schillende versoepelingen aan-
gekondigd met betrekking tot 
de coronamaatregelen. In deze 
nieuwsbrief leggen we uit wat 
het betekent voor ons kindcen-
trum.  
 
Voor de ouders/verzorgers en 
externen:  
We zijn heel blij dat we u, na 
de voorjaarsvakantie, weer 
gewoon mogen verwelkomen 
in ons kindcentrum. U bent dan 
weer van harte welkom om ons 
gebouw te betreden (met of 
zonder afspraak).  
Ook de oudergesprekken kun-
nen weer fysiek plaatsvinden.  
 
Dragen mondkapje:  
Tijdens uw bezoek geldt er 
straks geen dringend advies 
meer tot het dragen van een 
mondkapje en het houden van 
1,5 meter afstand. Uiteraard 
bent u vrij om hier zelf een 
andere keuze in te maken. De-
ze keuze respecteren wij.  

 
Ook voor de kinderen van 
groep 6 t/m 8 geldt dat een 

mondkapje niet meer een drin-
gend advies is.  
 
Voor de leerlingen:  
We deden al ons best om er-
voor te zorgen dat de leer-
lingen zo weinig mogelijk hin-
der ervoeren van de maatre-
gelen, maar ook voor hen zijn 
er straks versoepelingen. Zo 
mag er o.a. straks weer meer 
samengewerkt worden met 
andere groepen. En ook de 
looproutes gaan weer terug 
naar de reguliere situatie.  
 
Maatregelen die eerst nog  
blijven:  
Kinderen blijven met klachten 
nog steeds thuis. Zij mogen 
wel naar school als zij die dag 
een negatieve (zelf)test heb-
ben.  
Het advies voor de kinderen 
uit de groepen 6 t/m 8 om 
zelftesten te gebruiken blijft 
ook nog. Wij ontvangen dus 
ook na de vakantie nog zelf-
testen om uit te delen.  

 
Dank jullie wel! 
Als laatste willen wij iedereen 
hartelijk danken voor de inzet 
de afgelopen tijd. Het is fijn 
om te merken dat de maatre-
gelen serieus zijn genomen en 
er werd aan alle kanten posi-
tief meegedacht. Dank daar-
voor! 
 
Gebrek aan inval / groepen 
sluiten 
Het is nog steeds moeilijk om 
invalleerkrachten voor het on-
derwijs te vinden. Wanneer er 
geen vervanging beschikbaar 
is en het ons ook niet lukt om 
intern te schuiven, dan zijn wij 

genoodzaakt om een 
groep thuis te laten 
blijven. Dit school-
jaar hebben we (tot nu toe) 4 
keer een groep een dag thuis 
moeten laten vanwege geen 
inval.  
 
Ons streven is, bij een slui-
ting van een groep, om  
ouders minimaal de dag er-
voor te informeren. Het kan 
echter ook voorkomen dat we 
op de dag zelf nog afmeldin-
gen van leerkrachten krijgen 
en ondanks onze maximale 
inspanningen geen invaller 
vanuit eigen team of de in-
valpoule hebben kunnen re-
gelen. We zijn dan genood-
zaakt diezelfde dag een 
groep te sluiten. We hopen 
dit uiteraard te voorkomen, 
maar soms is het helaas niet 
van tevoren te voorzien.  

 
Margemiddag vrijdag 18 
februari, leerlingen om 
12.00 uur vrij! 
Vrijdagmiddag 18 februari 
hebben we een margemid-
dag. De leerlingen zijn dus 
morgen, voor de voorjaarsva-
kantie om 12.00 uur vrij.  

 

Fietscontrole 
Dinsdag 1 maart vindt de 
jaarlijkse fietskeuring weer 
plaats op school. Vrijwilligers 
van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) komen dan de fietsen 
van de leerlingen van groep 
5, 6 7 en 8 keuren en taal 
geven aan de onderdelen van 
de fiets. Kunt u ervoor zor-
gen dat de leerling deze dag 
op de fiets naar school komt? 
Dan kan deze samen met de 
vrijwilliger van VVN gekeurd 
worden. 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022 06 Agenda 



Aanmelden nieuwe leer-
lingen 
Wordt uw zoon/dochter dit 
schooljaar of komend school-
jaar 4 jaar en wilt u alvast 
starten met het aanmelden van 
uw zoon/dochter? Laat het ons 
weten, u kunt al aanmelden.  
 
U kunt ons bellen op het tele-
foonnummer van school voor 
het maken van een afspraak of 
het aanvragen van aanmel-
dingsformulieren.  
 
Oudergesprekken 
De gespreksweken met de  
ouders/verzorgers vinden 
plaats in de maand maart. 
Alle ouders/verzorgers worden 
via het ouderportaal uitgeno-
digd door de groepsleerkracht 
voor deze contactweek. U kunt 
vervolgens via het ouderpor-
taal intekenen.  
De leerlingen en ouders/ ver-
zorgers van groep 8 ontvangen 
geen uitnodiging voor de ge-
sprekkenweek. Zij hebben de-
ze periode de adviesgesprek-
ken met de groepsleerkracht 
voor de vervolgstap naar het 
voortgezet onderwijs. 

Studenten op school 
Onze school heeft gedurende 
het schooljaar studenten 
(stagiaires) in de groepen. Dit 
zijn veelal studenten van het 
MBO (onderwijsgerelateerde 
opleiding, onderwijsassistent) 
of studenten HBO (PABO Lera-
renopleiding). De studenten 
zijn gekoppeld aan een groep.  
Wij vinden het belangrijk dat 
studenten de mogelijkheid krij-
gen om ervaring op te doen in 
de praktijk.  
Naast dat wij een Leerafdeling 
zijn voor onderwijsgerelateerde 
MBO opleidingen, zijn wij ook 
een academische opleidings-
school voor de lerarenoplei-

ding. In het volgende kopje in 
deze nieuwsbrief leggen we uit 
wat een academische basis-
school precies is.  
 
Eind januari hebben een aantal 
studenten hun stageperiode 
succesvol afgerond en afscheid 
genomen van hun groepen. 
Deze weken starten een aantal 
nieuwe studenten. Zij lopen bij 
ons stage tot de zomervakan-
tie. 
 
Wij heten alle studenten van 
harte welkom en wensen ie-
dereen veel succes en plezier!  
 
Academische basisschool 
Kindcentrum Valkenhorst is 
een academische opleidings-
school. Dat betekent dat wij 
investeren in het opleiden van 
studenten. Studenten kiezen 
voor onze school, omdat ze 
goede praktijkvoorbeelden 
treffen en wij de studenten 
een rijke leeromgeving kunnen 
bieden. Onze school profiteert 
daarnaast weer van de studen-
ten doordat zij de nieuwste 
kennis over onderwijs onze 
school inbrengen.  

Wat is een academische oplei-
dingsschool precies?  
Op een academische oplei-
dingsschool is praktijkonder-
zoek belangrijk om het onder-
wijs voortdurend te verbeteren 
en te vernieuwen. Dit wordt 
gecombineerd met het oplei-
den van (nieuwe) leerkrach-
ten.  
 
Alle derdejaars en vierdejaars 
studenten van de lerarenoplei-
ding die bij ons stage lopen 
doen hier ook onderzoek. On-
derzoek wat aansluit bij de 
dagelijkse praktijk in het on-
derwijs.  
 
Op een academische oplei-
dingsschool zijn vaak meer 
studenten aanwezig dan op 
een reguliere basisschool. Wij 
bieden een rijke leeromgeving 
en veel ontwikkelmogelijkhe-
den, passend bij de leerwen-
sen van de student.  
Studenten worden begeleid 
door onze opleiding in de 
school (Oplis) meester David 
(leerkracht groep 7). Hij bege-
leidt de studenten en maakt 
de koppeling tussen de aange-
boden theorie vanuit de oplei-
ding en de praktijk binnen on-
ze school.  
 
Onze school is onderdeel van 
de Academische Opleidings-
school Primair Onderwijs 
Noord-Nederland (AOS PO 
NN). Hierin zitten schoolbestu-

ren en scholen uit Noord Ne-
derland.  
 
Ouderportaal App  
Wellicht ten overvloede, maar 
wist u dat het ouderportaal 
ook een handige App heeft? 
Deze App is te downloaden 
en dient gekoppeld te worden 
aan uw account. De informa-
tie over het installeren van 
de App is te vinden in het 
ouderportaal.   

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie vindt 
plaats van 19 t/m 27 februari 
2022. We zien alle leerlingen 
graag op maandag 28 febru-
ari weer op school! 

 

 

 

 

 

 
Wij wensen iedereen een 

hele fijne  

voorjaarsvakantie toe! 

 

Vriendelijke groeten,  
Team  

Kindcentrum Valkenhorst 

 

 
 
 

 


