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25 feb. t/m 4 maart
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9 maart
12 maart
16 maart
16-26 maart
19 maart
20 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
29 maart
30 maart

Voorjaarsvakantie
Moestuintje (Ik eet het beter)
Responslessen
NME afvalverwerking
Leesbacil
Rapporten mee
Valkenraad
Fietskeuring
OR
Debat
Expeditie lekker in je vel ( Ik eet het beter)
Schoolfotograaf
MR
Ouder-kind café in peuterspeelzaallokaal (9-11 uur)
OPEN DAG OPENBAAR ONDERWIJS WEEK
Maandshow
DNK Schatkist van de bieb
Test LAB (ik eet het beter)
Klassenlunch
Paascircuit met lunch
Goede vrijdag en aansluitend paasweekend

Alle leerlingen vrij
Groep 5
Gr. 6 en 7
Groep 7 fiets mee!
Groep 4
Groep 3 t/m 8
Leerlingen Valkenraad
Groepen 6, 7 en 8
OR leden
Betrokken leerlingen gr. 8
Groep 6
Gr. 1 t/m 8
MR-leden
Ouders met kinderen 0 tot 4 jaar
Iedereen is welkom
Groep 4
Groep 2
Groep 7
Groep 8
Alle leerlingen
Alle leerlingen vrij
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Nieuwe leerlingen
Lola

gr. 1

Wij wensen jou heel veel plezier bij ons op school.

Afscheid leerkracht
Zoals bekend is onze leerkracht Esmee de Vries al sinds oktober door ziekte afwezig.
In de afgelopen periode is Esmee gaan nadenken over het werken in het onderwijs en heeft ze besloten dat ze een
nieuwe loopbaan buiten het onderwijs wil gaan zoeken.
Voor de leerlingen in groep 7 houdt dit in dat Esmee niet terug gaat komen als hun juf, anders dan nog voor het
afscheid nemen van de leerlingen. Hiervoor komt ze op vrijdagmiddag 9 maart a.s. langs in de groep. Esmee gaat in
overleg met Geke invulling geven aan haar afscheid van de kinderen.
Esmee heeft ongeveer 7 jaar gewerkt op de Valkenhorst en kijkt op deze periode met plezier terug. Wij hebben
respect voor haar besluit en bedanken haar voor haar inzet voor de kinderen, de school en voor Plateau.
In groep 7 blijft de situatie zoals die nu is met de vervanging van Esmee door Sarah Brekhof hetzelfde.

Schoolfoto
Maandag 19 maart komt de schoolfotograaf voor het maken van de foto’s van de leerlingen in groep 1 t/m 8. Er
worden foto’s gemaakt in verschillende poses en kunt u bij het bestellen zelf een achtergrond kiezen. Dit jaar
hebben we gekozen voor een andere fotograaf i.v.m. de signalen dat de kosten voor de foto’s vorig schooljaar als
hoog zijn ervaren. Foto Koch komt Vrijdag 23 maart om 9.00 uur voor de peuters en broertjes en zusjes foto’s, dit
paste qua tijdsinvestering niet op 1 dag. U krijgt nog bericht hoe de foto’s betaald en besteld kunnen worden.

Rapporten
Na de vakantie worden de rapporten meegegeven op woensdag 7 maart om 12.00 uur. In de week erna worden de
oudergesprekken gepland, u ontvangt van de leerkracht nog een uitnodiging hiervoor. De rappoten worden deze
keer in zwart-wit afgedrukt, bij het tweede rapport drukken we af in kleur omdat dit een bewaarexemplaar is.

Enquête schooltijden
Bij het rapport ontvangt uw oudste kind ook een enquêteformulier over de schooltijden voor komend schooljaar.
Zoals bij de invoering van het continurooster is afgesproken houden we in het voorjaar van 2018 een enquête onder
ouders over het eventueel invoeren van het 5gelijke dagenmodel. Evenals in 2016 gaat nog steeds de voorkeur van
het team hiernaar uit. Inmiddels heeft u kunnen ervaren dat door het continurooster op elke middag veel tijd is om
te spelen en/of bij mooi weer bijvoorbeeld nog te gaan zwemmen doordat de kinderen op tijd vrij zijn.
Voor de regelmaat van de lessen en dus de regelmaat in dagritme voor de leerlingen zou het fijn zijn als ook de
woensdagmiddag bij de lestijd kan worden betrokken. Elke dag zou dan gelijk zijn met starten om 08.15 uur tot
13.45 uur. Ook verjaardagspartijtjes zijn dan niet meer alleen te vieren op de woensdagmiddag maar kunnen
verspreid over de week worden gegeven.
Elk gezin met een leerling in groep 1 t/m 6 ontvangt 1 formulier dat ingeleverd kan worden tijdens de
oudergesprekken. In de klas zal een bak staan waarin anonieme uw stem kunt inleveren.
Maak a.u.b. gebruik van deze mogelijkheid om uw voorkeur aan te geven. Wij willen graag een zo breed mogelijk
gedragen besluit nemen.

Andere datum musical groep 8
Wij werden deze week verrast door het AOC Terra dat aangaf eigen activiteiten te hebben op de dag dat onze
musical staat gepland. In goed overleg hebben we in ons programma van groep 8 kunnen schuiven en is de
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voorstelling nu op woensdagavond 18 juli (dus een dag later). Omdat het ver van tevoren bekend is verwachten we
geen problemen met het aanpassen van de datum. Uitgebreidere informatie over de musical ontvangen de ouders
van groep 8 later in het jaar.

Met Sprongen vooruit
Dit schooljaar volgen weer een aantal leerkrachten de rekencursus ”Met Sprongen Vooruit”. Bij deze cursus leert de
leerkracht de juiste oefeningen en spellen aan te bieden binnen de rekenlessen en dit zowel interactief klassikaal als
aan individuele leerlingen. Deze oefeningen en spellen worden door de leerlingen als leuk en betekenisvol ervaren
waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Kinderen mogen bewegen en eigen producties maken wat de
betrokkenheid bij het rekenen vergroot. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de
resultaten bij de leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan wat we natuurlijk
ook willen bereiken op onze school. Samenvattend zijn de voordelen die we uit deze cursus halen:
 Effectief rekenonderwijs voor groep 1 t/m 8
 Wetenschappelijk bewezen verhoogde resultaten
 totaal overzicht van de rekenleerlijnen
 goede en aantrekkelijke ondersteunende rekenmaterialen
Niet alleen de leerkrachten zijn enthousiast, maar tijdens de lessen zien we ook de leerlingen genieten, wat ons weer
extra stimuleert om hiermee door te gaan.

EHBO examen groep 8
Afgelopen woensdag heeft groep 8 het EHBO examen afgelegd. Dit examen bestond uit een theorie- en een praktijk
deel. De afgelopen 12 weken hebben we intensief geoefend en geleerd. Er is zelfs een professionele grimeur
langsgekomen om nepwonden aan te brengen. Het was zeer leerzaam en alle leerlingen hebben het examen
gehaald. We zijn enorm trots op onze groep 8!!!!!!

Brief ouderbijdrage ouderraad
Door ouders werden we attent gemaakt op de herinneringsbrief die de ouderraad heeft uitgedeeld over het betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage. De gelden die de ouderraad in beheer heeft, komen altijd ten goede aan de
leerlingen en worden besteed aan de in de brief genoemde activiteiten. Daar kunnen we helemaal achter staan,
want zonder bijdrage is veel extra’s niet mogelijk. Wat in deze brief niet duidelijk is vermeld, is dat de bijdrage
VRIJWILLIG is.

Kriebelbeestjes
Ondanks alle inspanningen van ons LOT ( luizen ouders team) blijft het een hardnekkig gegeven dat in veel groepen
nog steeds leerlingen last hebben van luizen. Bijna wekelijks is de afgelopen periode gecontroleerd maar helaas dus
nog steeds zonder het beoogde resultaat van het hebben van een luizenvrije school.
De afgelopen jaren was dit totaal geen probleem, waar nu de oorzaak ligt dat het zich niet oplost, is ons niet
duidelijk.

Bremstraat 14 / 9404 GD Assen / 0592-820630/ directie@devalkenhorst.nl / www.devalkenhorst.nl

Valkenpost februari 2018
Hieronder toch nog maar weer even de acties die van u als ouder worden gevraagd als er bij leerlingen luizen
worden gesignaleerd. Er zijn 2 methoden om hoofdluis te behandelen:
1. Nat Kam methode : Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en geheel natuurlijk. Het nadeel
is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen)
groot is.
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen:
Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten en zijn op basis van permetrine,
malathion en dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion of permetrine, ze
vergiftigen de luis. Evenals de nat kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot
resistentieontwikkeling. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.
Let Op - Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig. Het advies voor een grondige schoonmaak van het
huishouden wordt ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende
maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van
luizencapes of -zakken. Dit kan veel tijd en stress schelen!
Maar wel doen:
Stap 1 - Voorbereiding Kies voor de nat kam methode of voor een antihoofdluismiddel in combinatie met
kammen. Zorg dat je de gewenste producten in huis hebt. Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel
of de wastafel. Het verschil tussen dode en levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde)
neten zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) neten groeien mee met het haar en
zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.
Stap 2. - Behandelen Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen hebt: Behandel de besmette gezinsleden
met het middel.
Stap 3 - Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone shampoo en spoel
het haar uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle
luizen en neten uit het haar volgens de kaminstructies. Kaminstructies: Kam gedurende 14 dagen elke dag
het haar met een luizenkam/netenkam, eventueel in combinatie met crèmespoeling. Per kambeurt moet je
rekenen op ongeveer 15 minuten. Je gaat als volgt te werk: - Bescherm de ogen met een washandje en kam
Maak de luizenkam na gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon.
Stap 4 – Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.
Stap 5 – Blijf alert Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen
constateert, volg je het stappenplan opnieuw vanaf stap 1.
Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: http://www.hoofdluis.org

Belangrijke data voor april
Datum:

Activiteit:

Betreft:

11 april
12 april
17 april
20 april
24 april

DNK Digitale speeltuin
Theoretisch verkeersexamen
Afsluiting leesbacil
Laatste dag schoolfruit
Maandshow groep 7

Groep 4
Groep 8
Groep 4
iedereen
Groep 7

Allemaal een fijne voorjaarsvakantie
met hopelijk veel ijspret
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