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Agenda 

   
8 juni Eindfoto Groep 8 

21 juni Schoolreis Groep 5 

22 juni Marge dag Alle leerlingen vrij! 

25 juni Les de boer op (Asserbos) Groep 1/2a 

25, 26 en 27 juni Schoolkamp Groep 8 

29 juni TT vrijdag Alle leerlingen vrij! 

 

 

Even voorstellen 
Beste ouders / verzorgers,  

 

Afgelopen week heeft u een brief ontvangen over de vervanging van Marianne Emmerink op de 

Valkenhorst. Ik, Anouk de Bree, vervang haar tot de zomervakantie. Ik ben 2 dagen per week op 

school. Deze dagen wisselen. Ik ben bereikbaar via de mail, directie@devalkenhorst.nl. 

  

Ik zal me kort even voorstellen. Ik ben Anouk de Bree, 43 jaar en woon samen met 

mijn vriend Bertwin in Nijverdal. Ik ben een echt onderwijsmens. Ik heb jaren voor 

de groep gestaan, voornamelijk in groep 7 en 8. Daarnaast ben ik intern begeleider 

geweest, locatieleider en (waarnemend) directeur. De laatste jaren ben ik freelance 

werkzaam in het onderwijs als interim directeur en onderwijsadviseur. Ik coach ook 

leerkrachten die sterker in hun vak willen worden.  
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Vorig schooljaar heb ik al kennis gemaakt met Valkenhorst tijdens mijn vervanging van Marianne.  

De samenwerking met het team voelt daardoor vertrouwd. Een enkeling van u heb ik toen ook mogen 

ontmoeten. Mocht u (in de toekomst) een afspraak met mij willen maken dan kan dat natuurlijk. U 

kunt hiervoor een mail sturen naar directie@devalkenhorst.nl.  

 

Hartelijke groet,  

Anouk de Bree 

 

 

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op 

de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De 

jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van 

kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen 

of om grote zorgen.  

Wat doet de GGD op school? 

Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u 

bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op 

het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern 

begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. 

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

 het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind 

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke 

te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, 

groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.   

Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. Uw kind kan worden uitgenodigd voor 

onderzoek bij onze logopedist.   

Vragen aan de jgz 

Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. 

Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een 

telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.   

Contact met de jgz 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 

jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op 

werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 
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Schoolkorfbal groep 7                                                                   
Woensdag 23 mei deed groep 7 mee aan het 

schoolkorfbaltoernooi op de velden van de korfbalvereniging 

AVO. Er werd door Chiel, Kevin, Hielke, Rosa, Amber en  

Dewi o.l.v. coach Hans sportief gespeeld. Helaas leidden de 

resultaten niet tot een finale plaats, we verloren van het 

Sterrenschip en obs Kloosterveen, speelden gelijk tegen de 

Emmaschool en wonnen van de Heksenketel. Onze inzet 

was, net als de sfeer en het mooie weer fantastisch…….. dus 

volgend jaar in groep 8 gaan we er weer voor! Supporters en 

coach Hans bedankt voor jullie hulp. Jullie contract wordt 

verlengd. 

 

Praten met soldaten in groep 7 en 8                                                                                                                                             

Op onze school kregen we, in het kader van de landmacht dagen, bezoek van de lucht 

mobiele brigade uit Assen.                                                                                                                                             

Er werd verteld wat het inhoud om daarbij te werken. We mochten vragen stellen, 

kregen filmpjes te zien en mochten met volle bepakking lopen.                                                                

Kortom heel leerzaam voor ons allemaal. 

 

 

Oproep voor hulp op vrijdag 6 juli van 15:00 tot 17:00 
Op vrijdag 6 juli hebben wij van 15:00 – 17:00 een Fancy Fair op ons schoolplein. Om dit te laten 

plaatsvinden zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Vindt U het leuk om 

(bijvoorbeeld) bij het touwtrekken te staan of misschien wel bij het spijkerbroek hangen?  

Geef U dan op voor vrijdag 8 juni bij de groepsleerkracht. Wij hebben U nodig! 

 

 

Belangrijke data voor juli     

Datum: Activiteit: Betreft: 
3 juli  Schoolreis Groep 3 en 4 

4 juli Rapport mee!  

5 juli Schoolreis Groep 6 en 7 

6 juli  Schoolreis Groep 1 en 2 

6 juli Fancy Fair Leerlingen en ouders 

Week 28 Spreekweek  

18 juli Musical Groep 8 

21 juli Begin zomervakantie  

 
 

 
 


