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20 en 21 april: I EP Eindtoets groep 8
22 april: Koningsspelen
22 april: W ieltjesdag
23 april t/m 8 mei: M eivakantie
9 mei: Schoolreis groep 5
18 mei: P raktisch Verkeerexamen groep 8
20 mei: W ieltjesdag

Beste ouders, verzorgers,
Bij deze de nieuwsbrief van
Kindcentrum Valkenhorst.
Vriendelijke groeten,
Team Kindcentrum Valkenhorst
Margedag 31 maart
Donderdag 31 maart was er
een margedag en waren de
leerlingen vrij. Het team heeft
deze dag scholing gevolgd.
In de ochtend was er een inspiratieworkshop Rekenen:
automatiseren en memoriseren. De middag stond in het
teken van Eigenaarschap van
leerlingen. Een leerzame, inspirerende studiedag.
De volgende margedag, waarop de leerlingen de hele dag
vrij zijn, staat gepland op
woensdag 15 juni.
Vernieuwing leesonderwijs
KC Valkenhorst
Vorig schooljaar hebben de
leerkrachten van de Valkenhorst kritisch gekeken naar het
leesonderwijs op school. Hierbij
werd geconstateerd dat de huidige leesmethode niet langer
meer volledig voldeed aan de
visie van de school. Vervolgens
is er gekeken naar het huidige
aanbod omtrent leesmethodes.
Er zijn meerdere zichtzendingen getest, maar geen was
voldoende passend binnen de
visie van de school.
Dit schooljaar is door de taalen leescommissie een lezing
gegeven naar aanleiding van
het boek: Rijke taal. In dit
boek staan veel tips rondom

goed leesonderwijs binnen het
onderwijs. Na deze lezing zijn
alle leerkrachten enthousiast
aan de slag gegaan binnen
hun eigen groep. Leesonderwijs rondom een thema. Zo
werd er in groep 6 leesonderwijs gegeven rondom het thema 'je lijf. Er worden rijke teksten gelezen, boeken gelezen
rondom dit thema, samen gelezen en luisterboeken ingezet.
Niet alleen de leerkrachten,
maar ook de leerlingen werden
enthousiast.
Wij zitten als school nu in een
fase ten aanzien van het leesonderwijs waarbij we ontdekken, informatie zoeken en leren van elkaar. Een zeer mooi
proces, waarbij het leesonderwijs op een andere manier
binnen de school wordt vormgegeven.
IEP Eindtoets groep 8
De IEP toets vindt op dinsdag
20 april en woensdag 21 april
plaats. De IEP Eindtoets is een
eindtoets die in groep 8 wordt
afgenomen. De uitkomst geeft
een richtlijn voor het voortgezet onderwijs, maar is niet
allesbepalend. De groepsleerkracht van groep 8 heeft al
een advies gegeven en besproken met de leerlingen en
ouders van groep 8.

Koningsspelen 22 april
Vrijdag 22 april vinden de
Koningsspelen plaats. We
vinden het leuk wanneer alle
leerlingen die dag in het
oranje / rood / wit / blauw op
school komen.
We starten de dag op het
schoolplein met het Koningsspelen-lied “FitTop10” (van
Kinderen voor Kinderen).
Gedurende de dag heeft iedere klas een eigen programma, waarbij de lessen afgewisseld worden met diverse
bewegingsactiviteiten.
Alle groepen krijgen tevens
een Koningsspelen-lunch aangeboden. Het is
niet nodig om
een lunch mee
te geven naar
school.
Schoolfruit
Komende week
is de laatste week van het
project Schoolfruit. Na de
meivakantie is er helaas geen
schoolfruit op school beschikbaar.
We zijn als school enthousiast over het project schoolfruit en zullen ons weer gaan
inschrijven voor het komende
schooljaar. Indien we weer
worden ingeloot, laten we dat
weten.
Vakantierooster 20222023
In deze nieuwsbrief staat ook
het vakantierooster voor het
komende schooljaar, schooljaar 2022-2023.
Het vakantierooster staat ook
op de website vermeld en
wordt ook in de jaargids geplaatst. De jaargids verschijnt aan het einde van dit
schooljaar en bevat informatie voor het komende schooljaar.
De data voor de marge(mid)dagen zijn nog niet
bekend. Zodra deze bekend

zijn, ontvangt u deze via het
ouderportaal.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon/dochter dit
schooljaar of komend schooljaar 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 telefoonnummer van school voor
het maken van een afspraak of
het aanvragen van aanmeldingsformulieren.

E-waste project
Groep 7 doet dit jaar mee aan
Project E-waste. Elektronisch
afval is de snelst groeiende
afvalstroom ter wereld! In veel
huishoudens slingeren wel
oude apparaten rond, zoals
een oude telefoon, kapotte
dvd-speler of doos met kabels.
Van dit elektronisch afval, ook
wel e-waste genoemd, kunnen
weer allemaal nieuwe dingen
gemaakt worden, maar dan
moet het wel op de goede manier worden ingeleverd.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een
regio of gemeente om zoveel
mogelijk elektronisch afval te
verzamelen. Tijdens het Ewaste project kunnen rondslingerende elektronisch afval op
school ingeleverd worden. De
school scoort hier punten mee
en maakt daarmee kans op
een leuke prijs.
Dus… heeft u thuis nog iets
liggen, wat kapot/oud is en
waar u niets meer mee doet,
wilt u het dan bewaren voor
ons?
Zodra de wedstrijd begint, sturen we weer een berichtje en
kan het bij ons ingeleverd worden. Wij verzamelen alles en
leveren het in zodat het gerecycled kan worden. Alvast bedankt!
Peuteropvang Valkenhorst
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal is speciaal
voor kinderen van 2 en 3 jaar
ontwikkeld en wordt aangeboden binnen de Valkenhorst.
Spelend worden kinderen voorbereid op een soepele overgang naar groep 1.
Peuters komen (meestal 2)
dagdelen per week bij ons in
vaste groepen bij elkaar.
De kinderen spelen, leren en

ontwikkelen in een veilige omgeving.
Aan de hand van het programma Uk & Puk organiseren we
leuke en leerzame activiteiten.
Het programma Uk & Puk is
speciaal ontwikkeld voor kindcentra en peuteropvang. Puk is
een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Het
doel van het programma Uk &
Puk is om peuters in hun ontwikkeling te stimuleren door
samen te spelen en te ontdekken. Uk & Puk biedt kinderen
de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied
van spraak en taal, omgaan
met gevoelens, omgaan met
elkaar, bewegen en ruimtelijk
begrip. Zo zorgen we voor een
optimale overgang naar het
basisonderwijs!
Denkt u aan peuterspeelzaal
voor uw zoon of dochter? Wilt
u meer informatie hierover?
Neem dan eens een kijkje op
www.plateau-kinderopvang.nl
Voor meer informatie of een
rondleiding kunt u ook mailen
naar directie@ kindcentrumvalkenhorst.nl

Wij wensen iedereen
een heel fijn
Paasweekend toe!
Vriendelijke groeten,
Team
Kindcentrum Valkenhorst

Meivakantie
De meivakantie start op vrijdag 22 april om 14.00 uur. De
leerlingen hebben 2 weken
meivakantie. We zien alle leerlingen graag op maandag 9
mei weer op school!

Vakantierooster 2022-2023
Eerste schooldag: maandag 29 augustus 2022
Herfstvakantie: 17 oktober t/ m 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 dec. 2022 t/ m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 febr. 2023 t/ m 5 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag):
24 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart (incl vrijdag na Hemelvaart): 18 mei 2023
t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli 2023 t/ m 3 september 2023

