
 

Woensdag 13 juli:  
Afscheid leerlingen groep 8 

Donderdag 14 juli:  
Afscheid juf Geke 

Vrijdag 15 juli:  
leerlingen om 12.00 uur vrij! 

Maandag 29 augustus:  
Eerste schooldag nieuw 
schooljaar 

Zomervakantie:  
16 juli t/m 28 augustus   

Beste ouders/verzorgers, 
 
Voordat we volgende week 
vrijdagmiddag de deuren slui-
ten, nog even een korte terug– 
en vooruitblik.  
Het afgelopen jaar is er weer 
genoeg gebeurd.  
 
Ook het afgelopen schooljaar 
kregen we helaas (weer) te 
maken met een lockdown en 
waren er groepen die in qua-
rantaine moesten vanwege 
coronabesmettingen. Een bij-
zondere periode waarin weder-
om een beroep gedaan werd 
op andere vaardigheden van 
kinderen dan normaal gespro-
ken op school het geval zou 
zijn geweest.  
De leerlingen hebben een grote 
mate van flexibiliteit en aan-
passingsvermogen laten zien 
en er het beste van weten te 
maken! Daar zijn we heel trots 
op!  
 
Naast het reguliere lesaanbod, 
hebben we dit jaar ook veel 
ingezet op het inhalen van ver-
tragingen in het onderwijspro-
gramma door de coronaperio-
de. Het komende schooljaar 
gaan we hiermee verder, waar-
voor we ook de middelen van 
het Nationaal Programma On-
derwijs inzetten.   
 
Het afgelopen schooljaar heeft 
het team ook diverse scholin-

gen gevolgd. Zo heeft het 
team zich geschoold in de ver-
dere implementatie van KIVA 
(sociaal-emotionele ontwikke-
ling bij leerlingen), automati-
seren en memoriseren bij re-
kenen, bewegend leren in het 
onderwijs en het versterken 
van eigenaarschap van leer-
lingen. Voor het komende 
schooljaar staat o.a. de imple-
mentatie van het nieuwe lees-
onderwijs op het scholingspro-
gramma, eigenaarschap van 
leerlingen en het vervolg op de 
scholing automatiseren binnen 
het rekenonderwijs.  
Tijdens deze scholingsmomen-
ten voor het team zijn de leer-
lingen vrij. In deze nieuwsbrief 
vindt u de data van de marge-
dagen/margemiddagen.  
 
Ieder schooljaar is het een 
puzzel: de personele bezet-
ting. Voor ieder nieuw school-
jaar verdelen we de groepen 
op basis van het aantal leer-
lingen. Het totale aantal leer-
lingen bepaalt het aantal groe-
pen en hoeveel teamleden we 
mogen gaan inzetten. Bij deze 
puzzel houden we rekening 
met het aantal groepen, de 
werktijdsfactoren, de werkda-
gen, etc. Voor komend school-
jaar is de personele bezetting 
gevuld en iedereen is hierover 
geïnformeerd. De personele 
bezetting is tevens te vinden 
in de jaargids.  
 
Het komende schooljaar zullen 
wij u ook weer op de hoogte 
gaan houden van ontwikkelin-
gen binnen ons onderwijs, zo-
wel via het ouderportaal, als 
de informatiemiddagen /avon-
den en de oudergesprekken. 
We nodigen u van harte uit 
voor diverse activiteiten en 
kijken ernaar uit om u in 
school te mogen ontvangen. 
En, voor alles geldt: Mocht u 
vragen hebben, stel ze gerust!  

Deze laatste 2 weken, voor 
de zomervakantie, sluiten we 
af met diverse activiteiten 
naast het reguliere lespro-
gramma. Groep 8 heeft afge-
lopen week een fantastische 
eindmusical neergezet, deze 
week was het wisselmoment 
voor de nieuwe leerlingen en 
volgende week staat het af-
scheid van de leerlingen van 
groep 8 en het afscheid van 
juf Geke nog op het program-
ma. En dan sluiten we vol-
gende week vrijdag om 12.00 
uur de schooldeuren en start 
de zomervakantie.  
 
Allen hartelijk dank voor het 
afgelopen schooljaar!   
We kijken uit naar het nieuwe 
schooljaar!  
 
Pensionering juf Geke 
Juf Geke (leerkracht van 
groep 3-4) gaat met ingang 
van volgende week vrijdag 
15 juli heerlijk genieten van 
haar pensioen.  
Ruim 45 jaar geleden behaal-
de juf Geke haar diploma als 
leerkracht en sindsdien was 
zij aan het werk in het onder-
wijs. Juf Geke is vanaf de 
start van Kindcentrum Val-
kenhorst betrokken geweest 
bij de school als groepsleer-
kracht en heeft in de jaren bij 
ons op school aan diverse 
groepen les gegeven. De 
laatste jaren vooral in de 
middenbouw en dit schooljaar 
als extra leerkracht voor 
groep 3-4. 
De leerlingen en de teamle-
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den hebben allemaal hun eigen 
herinneringen aan juf Geke. 
Een zeer gewaardeerde collega 
met een groot hart voor onze 
leerlingen! 
Juf Geke mag dan wel straks 
gepensioneerd zijn, ze is niet 
iemand die ‘achter de gerani-
ums’ gaat zitten. Juf Geke gaat 
heerlijk genieten van haar vrije 
tijd met haar echtgenoot en 
(klein)kinderen. 
We willen Geke enorm bedan-
ken voor haar jarenlange inzet 
en betrokkenheid voor de leer-
lingen en het team van Kind-
centrum Valkenhorst! 
 
Geke, hartelijk dank en alle 
goeds voor de toekomst! 
 
Het afscheidsfeestje voor Geke 
met de leerlingen vindt plaats 
op donderdag 14 juli. Het af-
scheidsfeestje zal, waar nodig, 
in aangepaste vorm zijn, ge-
zien haar recente beenblessu-
re. 
Mocht u nog een attentie, een 
kaartje o.i.d. willen geven, dan 
kan dit tot en met donderdag 
14 juli meegegeven worden en 
ingeleverd bij de eigen groeps-
leerkracht. Wij zorgen ervoor 
dat juf Geke dit donderdag de 
14e ontvangt.  

  
Dank!  
Ieder schooljaar kunnen we 
bouwen op de hulp van  
ouders / verzorgers. En ook al 
hadden we dit schooljaar ook 
weer enigszins te maken met 
coronaperikelen, toch stonden 
veel ouders klaar om ons 
(zowel voor als achter de 
schermen) te helpen met de 
activiteiten die wel doorgang 
konden vinden.  
Ouders van de ouderraad,  
ouders van de medezeggen-
schapsraad, klassenouders, en 
alle andere ouders die ons 
hebben geholpen:  
              DANK DAARVOOR! 

 
Zonder jullie hulp is 
het niet mogelijk om 
activiteiten te orga-
niseren. We stellen 
jullie hulp zeer op 
prijs.  
We willen iedereen 
hartelijk danken 
voor de inzet dit 
schooljaar: fijn 
dat jullie altijd 

voor ons klaarstaan!  
 
Afscheid groep 8 
Alle leerlingen van groep 8 ma-
ken na de vakantie een volgen-
de stap op het voortgezet on-

derwijs. Deze 2 weken sluiten 
zij hun basisschoolperiode af.  
Afgelopen week hebben zij een 
fantastische musical neerge-
zet, waar ze heel trots op mo-
gen zijn! 
Komende week staan er nog 
een aantal activiteiten voor 
hen gepland en nemen zij 
woensdag 13 juli officieel af-
scheid van onze school.  

 
Groep 8, jullie hebben het 
geweldig gedaan op onze 
school en wij zijn ontzet-
tend trots op jullie! 

 
Jammer dat jullie ons kindcen-
trum gaan verlaten, maar jul-
lie zijn klaar voor de volgende 
stap op een nieuwe school. We 
wensen alle leerlingen heel 
veel succes op het voorgezet 
onderwijs! We zullen jullie 
missen!  

 
Margedagen/ margemidda-
gen  
In schooljaar 2022-2023 zijn 
een aantal margedagen en 
margemiddagen ingepland, 
waarop de leerlingen vrij zijn. 
Deze data staan zowel in de 
jaargids als op de schoolwebsi-
te, maar we vermelden ze ook 
hieronder:  

Dinsdag 4 oktober (leerlingen 
hele dag vrij)  

Dinsdagmiddag 22 november 
(leerlingen om 12.00 uur vrij)  

Vrijdagmiddag 23 december 
(leerlingen om 12.00 uur vrij, 
kerstvakantie)  

Maandag 13 februari 
(leerlingen hele dag vrij)  

Vrijdagmiddag 24 februari 
(leerlingen om 12.00 uur vrij, 
voorjaarsvakantie)  

Donderdagmiddag 13 april 
(leerlingen om 12.00 uur vrij)  

Woensdag 14 juni (leerlingen 
hele dag vrij)  

Vrijdagmiddag 21 juli 
(leerlingen om 12.00 uur vrij, 
start zomervakantie)  

 
Jaargids 2022-2023 
De jaargids voor schooljaar 
2022-2023 is in het ouderpor-
taal geplaatst. De jaargids 

staat tevens bij de documen-
ten op onze website. 
 
Kennismakingsmoment 
Deze week vond het wissel-
moment/kennismakings-
moment plaats. Alle (nieuwe) 
leerlingen konden kennisma-
ken met de leerkracht, de 
groep en het lokaal voor het 
nieuwe schooljaar. Fijn om 
alvast even te kunnen wen-
nen. Heel veel plezier ko-
mend schooljaar in jullie 
nieuwe groep! 
 
Foto’s Ouderportaal  
In verband met het omzetten 
naar het nieuwe schooljaar 
zullen alle nieuwsberichten 
en fotoalbums in de zomer-
vakantie van het Ouderpor-
taal worden verwijderd. Heeft 
u nog leuke foto’s van uw 
zoon of dochter in het Ouder-
portaal gezien en wilt u deze 
bewaren, dan is het verstan-
dig om deze te downloaden 
en zelf op te slaan. Het Ou-
derportaal sluit in de eerste 
week van de zomervakantie. 
 
Voor alle nieuwe ouders 
geldt: u ontvangt met ingang 
van het nieuwe schooljaar de 
activeringslink en inloggege-
vens voor het ouderportaal.  
 
Fijne zomervakantie! 
We gaan komende week de 
laatste schoolweek in en dan 
sluiten we vrijdag 15 juli om 
12 uur de schooldeuren voor 
de zomervakantie.  
De eerste schooldag is op 
maandag 29 augustus. 

Wij wensen ieder-
een een hele fijne 

zomervakantie 
toe!  

Geniet er heerlijk 
van!  

 

Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum 

Valkenhorst 


