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Agenda 
 

Datum: Activiteit: Betreft: 
1 februari Maandshow Groep 6 

1 februari Theater (les 2) Groep 5 en 6 

2 februari Gevangenismuseum Groep 7 

5 februari Medialessen Groep 7 en 8 

6 februari Filmfestival Groepen 6, 7 en 8 

7, 14 en 21 februari EHBO ( 21e = examen) Groep 8 

12 en 19 februari Media les Groep 7 en 8 

15 februari Verkeer les  Groep 5 en 6 

22 februari Er was eens ( afsluiting) Groep 3  

24 februari t/m 4 
maart 

Voorjaarsvakantie Alle leerlingen vrij 

 

Nieuwe leerlingen 
 

Luuk  gr. 1 

Ibrahim  gr. 1 

 

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 
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Staking 14 februari 
Voor woensdag 14 februari is er weer een onderwijsstaking aangekondigd. Het gaat ditmaal om 

een estafettestaking waarbij de start is in de noordelijke provincies. Plateau heeft nog geen 

standpunt ingenomen en het is dus nog niet duidelijk of alle scholen weer dicht zullen zijn. 

Gezien het geringe resultaat dat is bereik bij de vorige stakingen en de grote stakingsbereidheid onder alle 

leerkrachten, onderwijsassistenten en anderen die werken op onze school is de verwachting dat op 14 februari de 

Valkenhorst voor het onderwijs deel dicht zal zijn. Zodra we meer weten ontvangt u een mail hierover. Wellicht is 

het aan te raden er alvast rekening mee te houden. 

 

Sociale media/nieuwe website   
Regelmatig komt de vraag van ouders of wij als school een account hebben op bijvoorbeeld Facebook of twitter. Het 

is helemaal van deze tijd om alles online te plaatsen, foto’s te delen enz. Voor ons is het echter lastig omdat we altijd 

rekening moeten houden  met en uitzoeken moeten wie wel genoemd mag worden, wie op de foto mag, rekening 

houden met woorden die  anders geïnterpreteerd kunnen worden enz.   

Per mei 2018 wordt er een nieuwe, nog strengere wet op de privacy van kracht waardoor voor elke foto voor alle 

leerlingen die erop staan, aan alle ouders toestemming voor plaatsing moet worden gevraagd. We kunnen dus niet 

meer volstaan met een eenmalige toestemming. Dit wordt ondoenlijk voor ons, dus zien we ervan af te starten met 

berichten op sociale media. Op twitter IKC Valkenhorst zullen alleen teksten geplaatst worden of algemene plaatjes. 

Veel ouders maken foto’s tijdens uitjes, optredens enz. van de kinderen. Daar staan dan ook vaak andere kinderen 

bij op. Wij willen u vragen terughoudend te zijn bij het plaatsen van deze foto’s op social media.  

We zijn druk bezig met het bouwen en inrichten van een nieuwe website, daarbij wordt het mogelijk voor ouders om 

via een code in te loggen en zo bij foto’s  en overige berichten over de groepen te komen.  

 

Fancy Fair 
In juni zijn we van plan een Fancy Fair te houden op school. Wij zijn hiervoor opzoek naar sponsoren zodat wij van 

onze Fancy Fair een succes kunnen maken. Hierbij kunt u denken aan een financiële bijdrage waarmee wij de 

activiteiten kunnen bekostigen of goederen die wij kunnen gebruiken bij onze loterij. Weet u iemand of wilt u zelf 

sponsoren, dan kunt u zich opgeven bij het volgende mailadres: srijpstra@devalkenhorst.nl. Aanmelden kan t/m 1 

maart 2018.  

 

Versterking van ons LOT (luizen opsporingsteam)  gezocht 
Om onze school luizenvrij te houden is de ouderraad op zoek naar ouders die 

willen helpen de kinderen te controleren. Deze controles vinden plaats op de 

eerste woensdag na de schoolvakanties. Wilt u deze taak op zich nemen dan 

kunt u mailen naar ouderrraadvalkenhorst@gmail.com        

 

Kiss and ride 
Sinds enige tijd hebben wij voor school een Kiss and ride strook. Dit houdt in dat op gezette tijdstippen er geen 

auto’s geparkeerd mogen staan. Het is de bedoeling dat ouders hun kinderen voor school laten uitstappen en daarna 

doorrijden. Dit allemaal om het overzicht op de straat en daarmee de veiligheid voor school te vergroten.  

We zijn dan ook erg blij om te zien dat er rond 8:00 minder auto’s staan en dat dit de veiligheid zeker ten goede 

komt. We hopen dat dit in de toekomst zo blijft en dat de leerlingen op een veilige en overzichtelijke manier het 

schoolterrein zowel s ’morgens op kunnen en s ’middags kunnen verlaten. 

Wilt u uw kind zelf naar binnen brengen, om 8 uur is er voldoende ruimte op de parkeerplaats bij het winkelcentrum.  

 

  

mailto:srijpstra@devalkenhorst.nl
mailto:ouderrraadvalkenhorst@gmail.com
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Schoolvolleybal 
Woensdagmiddag 17 en 24 januari was in de sporthal van Quintus het jaarlijks terugkerend schoolvolleybaltoernooi.  

De groepen 7 en 8 mochten het eerst aantreden, 17 januari, en met heel veel sportiviteit hebben de jongens de 1e 

plek bij Smashbal weten te bemachtigen. Top, gefeliciteerd! 

De meisjes hebben veel plezier gehad en het ook heel goed gedaan, maar helaas waren andere teams net iets 

sterker. 

De groepen 5 en 6 speelden 24 januari. Voor de jongens en meisjes van groep 5 was het best moeilijk om zoveel 

ballen te vangen en goed te gooien, maar wat hebben zij zich ingezet. Ze hebben zo fanatiek gespeeld, dat ze steeds 

met rode gezichten uit het veld kwamen. Ondanks de inspanning zijn beide teams niet hoog geëindigd. De jongens 

van groep 6 moesten er eerst een beetje inkomen. Na 2 wedstrijden was dit team sterk genoeg om de wedstrijden 

die volgenden bijna allemaal te winnen. 

Alle kinderen hebben super gespeeld!! 

Ouders heel erg bedankt voor het coachen en aanmoedigen. 
 

Vertellus Erik van Dort 
Onze school heeft afgelopen week mogen 

genieten van de verhalen van Erik van Dort. 

Hij vertelde tijdens zijn show ‘Vertellus’ 

verhalen van vroeger die in samenwerking 

met Hallucination ‘gepimpt’ waren. Het 

verhaal werd mooi ondersteund met beeld 

en geluid op een unieke manier.  
 

Gymnastiek 
Met ingang van 12 februari verandert het 

gymrooster. 

De kinderen van groep 3,4 en 5 gymmen nu op maandag. Zij krijgen vanaf 12 februari les van onze gymdocent 

Vladimir op de woensdag. 

De kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen vanaf deze datum les op de maandag. 

Zie hieronder:  

 Periode februari – juli 

Maandag Woensdag 

Groep 3  10:45 – 12:00 

Groep 4  09:30 – 10:45 

Groep 5  08:15 – 09:30 

Groep 6 08:30 – 10:00  

Groep 7 10:45 – 12:00  

Groep 8 12:30 – 13:45  
 

Belangrijke data voor maart     

   
7 maart  Rapporten mee allen 

6 maart Excursie afvalverwerking Groep 7 

12 t/m 23 maart spreekavonden Groep 1 t/m 6 

21 maart  Opendag Openbaar Onderwijs Iedereen welkom 

29 maart Paascircuit allen 

30 maart Goede vrijdag Iedereen vrij 
 


