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Agenda
6 juli
6 juli
11 juli
18 juli
20 juli

Fancy Fair 15.00 t/m 17.00 uur
Schoolreis
Wisselmoment nieuwe groepen (11.00 -11.45 uur)
Musical groep 8
Start zomervakantie om 12.00 uur

Alle leerlingen en ouders
Groep 1 en 2
Alle leerlingen
Alle leerlingen

Nieuwe leerlingen
Elmir
Izzy
Seth
Julius

gr. 1
gr. 1
gr. 1
gr. 1
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Beste ouders / verzorgers,
De zomervakantie is in aantocht. Nog twee weken naar school en dan kunnen onze leerlingen van 6 weken vakantie
genieten.
Inmiddels is de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar bekend. Afgelopen woensdag hebben we deze uitgebreid
doorgesproken met onze MR. We gaan met 9 groepen starten.

groepsindeling voor 2018-2019
De groepsindeling voor 2018-2019 is alsvolgt:
Groep 1/2 A:
Ina Hummel en Wilma Donker (gele lokaal)
Groep 1/2 B:
Annet Molema en Milou El Hag (blauwe lokaal)
Groep 3:
Brigit van Brakel en Janine Kalma
Groep 4:
Janine Kalma en Sanne Rijpstra
Groep 5:
Hanna Oostland
Groep 6:
Geke van der Giezen en Rolf de Man
Groep 7a:
Rik Talens
Groep 7b:
David Lietmeijer en Marije Scheeper
Groep 8:
Stefan Tissingh

Op de woensdag worden de groepen 1/2 gesplitst, hierdoor krijgt zowel groep 1 als groep 2 wat extra
aandacht. Groep 1 zal in het blauwe lokaal les krijgen van juf Wilma en groep 2 zal in het gele lokaal les krijgen van
juf Annet.
De splitsing van groep 7 zal gelijk zijn aan de huidige splitsing in groep 6. Groep 6a wordt 7a en groep 6b wordt 7b.
Omdat er nog geen duidelijkheid is over de lokalen in de MFA (De Orchidée) weten we nog niet welke groep in welk
lokaal komt. Zodra dit duidelijk is hoort u dit van ons.
Woensdag 11 juli gaan alle leerlingen even kennismaken met de nieuwe leerkrachten, hiervoor is een kort
wisselmoment op de ochtend gepland. Ook nieuwe leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd.
We zijn blij dat Hanna en Stefan komend schooljaar bij ons op school blijven werken. Milou El Hag is ook een
bekende. Zij is als stagiaire en invalleerkracht bij ons werkzaam geweest en komt het nieuwe schooljaar ons team
versterken.
Niet alle leerkrachten zijn dit schooljaar voor een groep ingepland. In het kader van werkdrukverlaging werkt Elma
Harkema dit schooljaar ter ondersteuning van het hele team. Elma zal 2 x per week een collega ondersteunen door
bijvoorbeeld de groep over te nemen zodat de leerkracht aan het werk kan met werkzaamheden buiten de klas zoals
administratie, toetsen of andere taken. U zult Elma dus door de hele school
tegenkomen.
Ook nemen we weer afscheid van collega's. Afgelopen jaar heeft Sara Brekhof bij ons
gewerkt in de groepen 6, 7 en 8. Komend schooljaar gaat Sara aan het werk op de
Marskramer in Assen. We wensen haar veel succes en plezier!
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Na de zomer zal Marianne Emmerink nog niet hersteld zijn. Zolang dit het geval is blijf ik op Valkenhorst als
directeur.
Ik zal dan ook met het team het schooljaar op gaan starten. We hebben hiervoor al mooie plannen gemaakt op de
margedag van 22 juni.
Op 30 en 31 augustus, als de leerlingen nog lekker vakantie hebben, gaan we tijdens een studie-tweedaagse met de
teamleden ervoor zorgen dat we een mooie, sterke start van nieuwe schooljaar maken met onze school!
Ik wens u en uw gezin bij deze alvast een fijne, ontspannen zomervakantie toe namens het hele Valkenhorstteam!
Hartelijke groet,
Anouk de Bree

Sportdag 12 september 2018
Woensdag 12 september vindt de sportdag voor de groepen 3 t/m 8 plaats. U heeft een brief van ons ontvangen om
zich op te geven. Om deze morgen goed en gezellig te laten verlopen is de medewerking van velen noodzakelijk.
Heeft u zich nog niet opgegeven en lijkt het u leuk om te assisteren bij onderdelen of een groepje te begeleiden, dan
kunt u zich alsnog opgeven bij: mscheeper@devalkenhorst.nl of hoostland@devalkenhorst.nl

Schoolverlaters
Groep 8 is bezig aan hun laatste weken op de basisschool. Op woensdag 19 juli gaan we overdag emt school en ’s
avonds met de ouders van de 8-ste-groepers genieten van hun musical en nemen we afscheid van hen.
Het hele team wenst alle leerlingen een goede start en veel succes op de nieuwe school.

Lezen in de vakantie is zo belangrijk
Voor alle kinderen is lezen heel belangrijk, maar als kinderen lezen net hebben geleerd is het extra belangrijk om dit
te blijven doen. Wat is het nu fijner om met een boekje in de hand vakantie te vieren.
Verzoek aan alle ouders, maar speciaal aan de ouders van groep 3 en 4, blijf met uw kind lezen in de vakantie, zodat
ze na de vakantie niet terug zijn gezakt en het daardoor moeilijk hebben in de klas. Het is heel vervelend als je de
boekjes van de methode, die je voor de vakantie wel kon lezen, nu met moeite door kan komen.
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Belangrijke data voor juli t/m oktober
Datum:

Activiteit:

Betreft:

20-06-2018 t/m 0209-2018
03-09-2018
04-10-2018
22-10-2018 t/m 2610-2018

Op 20 juli om 12 uur start de zomervakantie voor al onze
leerlingen.
Start schooljaar 2018-2019
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Herfstvakantie

Zomervakantie
Eerste schooldag
Margedag
Vrij

Nieuwe website
Vrijdagmiddag 6 juli is onze nieuwe website online gegaan. www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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