
 

29 augustus: 1e schooldag  
 

5 september: start school-
fruit 

 

8 september: schoolfoto-
graaf 

 

4 oktober: Margedag, leer-
lingen hele dag vrij 

Opening schooljaar  
Ja, we gaan weer beginnen! 
Hoewel vakantie altijd heerlijk 
is, zijn wij ook weer blij dat we 
aan de slag kunnen! We hopen 
dat iedereen genoten heeft van 
de vakantie.  
In deze nieuwsbrief geven we 
alvast de eerste informatie 
voor dit schooljaar.  
We wensen iedereen een heel 
fijn schooljaar 2022-2023 toe! 
Voor alle nieuwe leerlingen en 
hun ouders/ verzorgers:  
Welkom, veel succes en ple-
zier! 
 
Inloop 
Ouders zijn van harte welkom 
om ‘s ochtends bij de inloop 
mee te lopen naar de klas.  
In het kader van zelfstandig-
heid vinden we het ook belang-
rijk dat leerlingen dit zelf leren 
te doen. Vanaf groep 3 stimu-
leren we leerlingen om zelf-
standig naar binnen te gaan. 
Hier starten we, in groep 3, na 
de herfstvakantie mee. De 

groepen 4 t/m 8 gaan zelf-
standig naar binnen.  
Uiteraard bent u altijd van 
harte welkom om mee te lo-
pen, indien u bijvoorbeeld 
even kort iets wilt overdra-
gen/vragen aan de leerkracht.   
Om 08.15 uur gaat de tweede 
bel, sluiten de deuren en star-
ten de lessen.  
 

Gymnastiekrooster   
De groepen 1 en 2 krijgen les 
van de eigen groepsleerkracht 
in het speellokaal. De lessen 
bewegingsonderwijs voor de 
groepen 3 t/m 8 worden gege-
ven in de sporthal in het 
naastgelegen MFA De Orchi-
dee. De lessen worden 1x per 
week door de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs (meester 
Vladimir) gegeven en 1x per 
week door de groepsleer-
kracht. De leerlingen van 
groep 7 en 8 krijgen een deel 
van het schooljaar ook gym-
lessen in de sporthal van het 
Terra College, verzorgt door 
de docenten en studenten van 
de opleiding sport. De leer-
krachten van groep 7 en 8 in-
formeren de leerlingen en    
ouders/ verzorgers hierover.  
 
Groep 3, 4-5, 6:  
Maandag en woensdag  

Groep 7 en 8:  
Maandag en woensdag (eigen 
leerkracht) of donderdag 
(Terra). 

 
Graag op die dagen gym-
kleding meegeven met uw 
zoon/dochter. Tijdens de gym-
lessen is gymkleding verplicht, 

evenals het dragen van zaal-
sportschoenen. Dit in ver-
band met de veiligheid. Het 
dragen van sieraden is tij-
dens de gymnastieklessen 
niet toegestaan. Lange haren 
graag in een staart dragen 
tijdens de gymlessen.   
 
Jaargids 2022-2023 
De jaargids voor schooljaar 
2022-2023 is voor de zomer-
vakantie in het ouderportaal 
geplaatst en daar terug te 
vinden. De jaargids staat te-
vens bij de documenten op 
onze website. 

Informatiemiddagen/ 
avonden nieuw schooljaar 
De komende week worden de 
ouders/verzorgers van de 
groepen uitgenodigd voor de 
informatiemiddag/avond.  
 
Groep 1, 2, 3 en 8:  
informatieavond: dinsdag 6 
september om 19.00 uur.  

Groep 4-5, 6 en 7:  
informatiemiddag/avond: 
dinsdag 13 september van 
14.00-15.00 en van 18.00-
19.00.  
 
Informatie over de informa-
tiemiddagen/avonden, even-
als het aanmelden, volgt via 
het ouderportaal.   
 
Oudergesprekken 
De eerste gesprekkenweek 
vindt in november plaats. Alle  
ouders/ verzorgers krijgen 
hiervoor een uitnodiging via 
het ouderportaal, waarna u 
kunt intekenen. Tijdens deze 
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contactweek worden de bevin-
dingen van de eerste periode 
besproken.  
 
Marge(mid)dagen  
In schooljaar 2022-2023 zijn 
een aantal margedagen en 
margemiddagen ingepland, 
waarop de leerlingen vrij zijn 
en het team scholing volgt. 
Deze data staan zowel in de 
jaargids als op de schoolwebsi-
te:    

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)  
 

Schoolfotograaf 
Alvast ter info: Donderdag 8 
september komt de schoolfoto-
graaf bij ons langs voor het 
maken van in-
dividuele foto’s 
van de kin-
deren.  
 
Ziekmelden 
Wanneer uw 
kind ziek is, 
wilt u dit dan ’s 
morgens vóór 8.05 uur mel-
den? Dit kan via telefoonnum-
mer 0592-820630 of per e-
mail:  
administratie@kindcentrum-
valkenhorst.nl  
Wanneer uw kind onder 
schooltijd ziek wordt, neemt de 
leerkracht telefonisch contact 
met u op.  
 
Afspraken onder schooltijd 
Het komt soms voor dat kin-
deren onder schooltijd afspra-
ken met externen hebben 
(arts, therapie, etc.). Uiteraard 
zien we liever dat dergelijke 
afspraken na schooltijd plaats-
vinden, om lesverlies voor de 
kinderen te voorkomen, maar 
bij met name specialistische 
afspraken is dat helaas niet 
altijd mogelijk.  
Mocht uw zoon of dochter een 
afspraak onder schooltijd heb-

ben, wilt u dit dan ruim van 
tevoren aan de leerkracht 
doorgeven? Het doorgeven 
kan per mail of telefonisch. 
Het is goed om te weten dat 
een kind, onder schooltijd, niet 
zonder begeleiding naar huis 
mag voor een afspraak of om 
even iets snel te halen. Ook 
mag een leerling niet zelfstan-
dig naar huis als hij onder 
schooltijd ziek wordt.  
 
Mobiele telefoons en smart-
watches  
Veel leerlingen beschikken 
over een mobiele telefoon of 
een smartwatch. Dat is een 
ontwikkeling waar wij niet om-
heen kunnen. Ongetwijfeld 
heeft u weleens een bericht 
gelezen over misbruik van mo-
biele telefoons d.m.v. sms’en, 
fotografie of film. Gelukkig is 
dat op onze school niet van 
toepassing en dat willen wij 
graag zo houden.  
Om het gebruik van mobiele 
telefoons en smartwatches in 
goede banen te leiden, hebben 
wij regels afgesproken.  
Mobiele telefoons mag je niet 
gebruiken onder schooltijd, 
tijdens de les of binnen de 
schoolmuren; ook niet om te 
fotograferen, filmen of muziek 
te luisteren.  
Als uw kind een mobieltje mee 
naar school heeft of mee moet 
hebben, staat deze uit en blijft 
deze in de tas. Wanneer een 
mobiele telefoon kwijtraakt of 
kapotgaat, is dit niet de ver-
antwoordelijkheid van school.  
Mochten de leerlingen bereikt 
moeten worden, dan kan dat 
uiteraard via het telefoonnum-
mer van de school.  
 

Hetzelfde geldt voor smartwat-
ches. Wij merken dat meerde-
re leerlingen een smartwatch 
dragen. Een mooie gadget, 
maar wel één die voor behoor-
lijk wat afleiding kan zorgen in 
de klas en voor uw kind. Denk 
hierbij o.a. aan pushberichtjes 
of telefoontjes die binnen ko-
men tijdens de lessen. Daar-
naast kunnen sommige smart-
watches ook gebruikt worden 
voor spelletjes of als rekenma-
chine. Wij vinden het niet 
wenselijk dat de smartwatch 
onder schooltijd gebruikt 
wordt voor iets anders dan als 
horloge. Mocht de leerkracht 
constateren dat dit wel het 
geval is, dan zal de leerkracht 
vragen de smartwatch in te 
leveren en kan uw kind deze 
na schooltijd weer ophalen.  
Daarom graag het ontvangen 

van berichten en telefoontjes 
tijdens de lesdag uitzetten.   
 
Sociale media 
We hadden al een Facebook-
account, 
https://www.facebook.com/ 
kindcentrumvalkenhorst/   
maar sinds deze week zijn we 
ook te volgen via Instagram. 
Volg ons via @KCValkenhorst 
voor leuke updates.  
 
Schoolfruit start 5 sep-
tember 
Onze school is ook dit jaar 
weer ingeloot voor het 
schoolfruit. Wat houdt 
Schoolfruit precies 
in?  
Met Schoolfruit 
leren de kinderen 
op speelse wijze 
om verschillende 
soorten fruit te 
eten. De kinderen 
krijgen op drie 
vaste dagen in de week een 
portie fruit tijdens de pauze 
gedurende 20 weken. In de 
week van 5 september start 
de fruitlevering. De leverin-
gen zijn tot en met 10 febru-
ari 2023.  
We plaatsen, vanaf de start 
van de fruitleveringen, weke-
lijks een bericht op het  
ouderportaal waarin we aan-
geven welk fruit we de week 
erop aan de kinderen aanbie-
den.  
 

 
 
 

Wij wensen  
iedereen een fijn  

weekend toe en tot 
maandag!  

 
Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 


