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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangt u de tweede Valkenpost van dit schooljaar. We informeren u hierin graag over wat 

we allemaal doen op onze school.  

 

Afgelopen weken zijn de informatieavonden van de groepen geweest. Het was goed om te zien 

dat er veel ouders aanwezig waren om kennis te maken met de leerkrachten en nieuwsgierig 

waren naar het nieuwe schooljaar van hun kind.  

Een aantal onderwerpen uit de informatieavond leest u ook terug in deze Valkenpost.  

 

In de eerste weken van het schooljaar besteden we met de school extra aandacht aan 

groepsvorming en regels en afspraken in de school. In alle groepen komen dezelfde regels aan 

bod. Daarnaast worden er per groep nog afspraken gemaakt die de kinderen belangrijk vinden. 

Samen met de leerlingen werken we aan de sfeer in de school en maken we er een leuk jaar van.  

 

We hebben begrepen dat de communicatie vanuit school niet altijd soepel verloopt. Dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Om een en ander goed te laten verlopen is het fijn om te weten wat er 

niet goed gaat. Zo kunnen we werken aan verbetering.  

Mocht u horen dat een ouder geen Valkenpost heeft ontvangen, laat het ons dan weten! De data 

van verschijnen staan in het informatieboekje.  

Het gebeurt ook dat de Valkenpost als spam wordt gezien en daardoor in een spambox terecht 

komt. Het is handig om dit even in de gaten te houden.  

Ook zullen we met de overgang naar het ouderportaal een verbetering aan kunnen brengen in de 

communicatie. Hiervoor is het erg belangrijk om de juiste emailadressen van u te hebben.  

U heeft allemaal via uw kind het ‘opfrisformulier’ ontvangen. We hebben deze nog niet van 

iedereen terug mogen ontvangen. Wilt u deze ingevuld weer mee geven naar school. We kunnen 

dan de gegevens controleren en zo nodig bijwerken.  

 

Afgelopen week heb ik met de voorzitters van de ouderraad en MR gesproken over verschillende 

dingen die we doen op school. Het is fijn om met beide geledingen goed samen te kunnen werken.  

 

 

Hartelijke groet,  

Anouk de Bree 

Directeur a.i.  

Elke maandag en donderdag aanwezig 

directie@devalkenhorst.nl 

  



Agenda 

Datum Activiteit Betreft 

27 september Maandshow  Groep 7a 

04 oktober Alle leerlingen vrij! Studiedag leerkrachten 

11 oktober Les klimaat en water Groep 7 a en b 

12 oktober Maandshow Groep 4 

15 oktober Les biomimicry, fiets mee!! Groep 5 en 6 

16 oktober Maandshow Groep 1/2b 

18 oktober Valkenpost   

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Victorie  gr. 1  Elva  gr. 1 

Noa  gr. 1  Jelani  gr. 1 

Amoria  gr. 2  Alle  gr. 2 

Roujin  gr. 2  Ilana  gr. 2  

  

Mohammad gr. 3  Noah  gr. 3 

Madelin  gr. 4  Nour  gr. 5  

Rana  gr. 6  Nashat  gr. 6  

  

Yinting  gr. 7  Jasmijn  gr. 7 

 

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

 

Oproep vanuit de ouderraad (OR) 

Op de Valkenhorst hebben we een zeer actieve ouderraad die ons ondersteunt bij het organiseren 

van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Avond4Daagse. Ook staan zij ons bij in de 

bibliotheek en controleren ze onze leerlingen na de vakanties op hoofdluis.  

 

Het is een enthousiaste groep van momenteel 8 dames. 2 ervan zwaaien eind dit schooljaar af. Er 

mag wel weer wat nieuw ‘bloed’ in (zowel mannelijk als vrouwelijk), het liefst vanuit de 

onderbouw. Men hoeft niet direct lid te worden, gewoon aanschuiven bij 1 van de vergaderingen 

kan ook altijd. Ook helpen bij 1 van de activiteiten wordt ook altijd op prijs gesteld.  

De eerstvolgende vergadering is maandag 29 oktober om 20.00 uur op school. Mocht u interesse 
hebben om de ouderraad te versterken dan bent vrij om hierbij aan te schuiven.  

 
Om u aan te melden voor bovenstaande activiteiten kunt u zich aanmelden via 

ouderraadvalkenhorst@gmail.com. Ook kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 

Deze zal dan uw contactgegevens doorgeven aan de ouderraad.  

 

 

 

mailto:ouderraadvalkenhorst@gmail.com


 

 

Verlagen werkdruk 

U heeft vast via de media meegekregen dat er voor het onderwijsgeld beschikbaar is gekomen 

voor werkdrukverlaging bij leerkrachten. Deze gelden worden bij ons op school ingezet door 

leerkrachten een paar keer per jaar vrij te roosteren, zodat zij buiten de groep taken kunnen doen. 

Dat kan de groepsadministratie zijn, het voorbereiden van rapporten of oudergesprekken, maar 

ook voor taken vanuit een werkgroep in de school. Om dit te kunnen organiseren is er twee dagen 

per week een leerkracht beschikbaar om een groep over te nemen. We hebben dit met eigen 

mensen invulling kunnen geven. Elma Harkema werkt dit schooljaar iedere dinsdag en donderdag 

in een andere groep. Elma heeft in veel groepen ervaring met lesgeven en kent de lijn en de 

afspraken in school. Door de flexibele inzet van Elma hoeven we op deze manier geen beroep te 

doen op invalleerkrachten.  

 

Kloostervesterun 

Op zaterdag 6 oktober wordt weer een run van Assen georganiseerd. Nieuw dit jaar is de 

wandeltocht van 2,5 km.  

Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen dan kun je, je inschrijven via de website 

www.kloostervesterun.nl. De kosten voor de 5 en 10 km bedragen EUR 6.50 (EUR 7,50 op de dag 

zelf). De wandeltocht bedraagt EUR 2,50 en de kidsrun is geheel kosteloos.  

 

 

Sparen voor de schoolbibliotheek 

Het is alweer bijna tijd voor de Kinderboekenweek. Veel ouders, opa’s en oma’s geven hun kind 

juist in die week vaak een kinderboek cadeau. Als u tijdens de Kinderboekenweek van 4 t/m 14 

oktober bij de Bruna uw kinderboek koopt, krijgt u niet alleen gratis het 

Kinderboekenweekgeschenk, maar doet u ook mee aan het scholenproject “Sparen voor de 

schoolbieb”.   

 

Hoe werkt het sparen? 

Bewaar de Bruna kassabon en lever hem in op school bij meester Stefan (leerkracht groep 8).  

Wij sparen alle kassabonnen en van 20% van het totaal gespaarde bedrag, krijgen wij nieuwe 

boeken voor onze schoolbieb! 

U doet toch ook mee!? 

 

 

 

Oproep: Hulpouders gezocht! 

De ouderraad zoekt hulpouders voor het versieren van de school met Sint Maarten op  

donderdag 8 november vanaf 12.30 tot ongeveer 14.00 uur. Aanmelden kan via 

 

ouderraadvalkenhorst@gmail.com 

 

  

http://www.kloostervesterun.nl/
mailto:ouderraadvalkenhorst@gmail.com


Studenten stellen zich voor (deel 1) 

Ook dit jaar hebben we van de PABO en van het MBO diverse stagiaires in de school die bij ons het 

vak komen leren. In deze en volgende Valkenpost stellen zij zich aan u voor.  

 

 Hallo! 

 

Mijn naam is Merle Tienkamp en ik ben 22 jaar. Ik studeer de PABO aan de 

Hanzehogeschool in Groningen en ik zit in mijn laatste jaar. Mijn LIO-stage 

(eindstage) loop ik dan ook hier op de Valkenhorst. Dit doe ik in groep 5 bij 

juf Hanna.  

 

Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag in de klas tot eind januari. Tot nu 

toe bevalt het hier erg goed en ik ga ervanuit dat we er samen een leuke en leerzame tijd van 

gaan maken! 

 

 

Hallo,  

 

Mijn naam is Jolanda Wolthof en ik ben 20 jaar. Ik studeer de PABO aan de 

Hanzehogeschool in Groningen.  

 

Ik zit in mijn derde jaar en loop nu stage op de Valkenhorst. Ik loop tot en 

met januari stage in groep 1/2 bij juf Annet. Vanaf februari zal ik naar een 

andere klas in de onderbouw gaan. Ik heb veel zin in mijn stage!  

 

Groetjes Jolanda  

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Daphne en ik ben 21 jaar. Ik zit in het derde jaar van de PABO en 

loop tot en met eind januari stage in Groep 6 bij meester Rolf. Daarna zal ik in 

een andere bovenbouwklas nog eens een half jaar stage lopen. Ik heb er super 

veel zin in en heb het erg naar mijn zin hier op de Valkenhorst! 

 

Daphne Groen 

 

 

Hallo allemaal,  

 

Ik ben Melissa en ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het Drenthe 

College in Assen. Ik zit in het tweede leerjaar en ik ben 17 jaar oud. Ik 

heb vorig jaar een periode stage gelopen op de Valkenhorst in groep 1/2. 

Dit jaar loop ik stage in groep 3! Ik vind de opleiding erg leuk en heb het 

op stage ook erg naar mijn zin! Ik wil later graag bezig als 

Onderwijsassistent en daarna door studeren tot onderwijzeres.   

 



 

Hallo! 

 

Ik ben Romy Huizinga, 18 jaar en ik loop stage op deze school tot halverwege 

januari. Ik studeer de Pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen. Momenteel zit 

ik in mijn tweede jaar. Tot nu toe vind ik mijn stage in groep 7b erg leuk en 

leerzaam! Naast mijn studie vind ik het leuk om gitaar te spelen en om te 

judoën.  

 

 

Hallo,  

 

Mijn naam is Alwin. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent op het Drenthe 

college en zit in het 2e leerjaar. Ik loop stage in groep 6 en het bevalt mij heel 

goed! Als ik mijn opleiding heb behaald zou ik graag door willen studeren zodat 

ik over een aantal jaar zelf voor de klas kan staan.  

 

 

 

 

Belangrijke data voor  

    

Datum: Activiteit: Betreft: 

6 oktober Kloostervesterun (vrijwillig) Leerlingen groep 1 t/m 8 

29 oktober Vergadering ouderraad  

31 oktober Luizencontrole  

7 november Schoolkorfbal  Leerlingen groep 5 en 6 

14 november Schoolkorfbal Leerlingen groep 7 en 8  

 

 



 


