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Beste ouders / verzorgers,  

 

Op de valreep toch nog een Valkenpost. Hierin de laatste informatie over de indeling van de school 

na de zomer. Het leek me goed om deze informatie via deze weg met u te delen, i.p.v. dat u dit 

alleen via uw kind verneemt.  

Daarnaast ontvangt u bij deze Valkenpost het overzicht van alle belangrijke wetenswaardigheden 

voor komend schooljaar in één oogopslag.  

 

 

Groepsindeling en verdeling leerkrachten 

 

Inzet groepen 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2A Ina Ina Wilma Wilma Ina 

Groep 1/2B Annet Annet Annet Milou Milou 

Groep 3 Janine Brigit Brigit Brigit Brigit 

Groep 4 Sanne Janine Sanne Sanne Janine 

Groep 5 Hanna Hanna Hanna Hanna Hanna 

Groep 6 Rolf Rolf Geke Geke Geke 

Groep 7a Rik Rik Rik Rik Rik 

Groep 7b David David Marije Marije David 

Groep 8 Stefan Stefan Stefan Stefan Stefan 
 

 

Een aantal van u had al gezien dat Annet Molema niet meer voor de peutergroep staat komend 

schooljaar. Wie haar opvolger wordt is op dit moment nog niet bekend. Juf Annet gaat samen met 

juf Milou in groep 1/2 aan het werk.  

 

Meester Vladimir komt vanaf september op de maandag bij ons om gym te geven aan de groepen 

3 t/m 8. De andere uren worden verdeeld over de woensdag en de vrijdag. De leerkrachten geven 

dan zelf de gymlessen. Halverwege het schooljaar wordt er, zoals gebruikelijk, gewisseld.  

 

Daarnaast zijn juf Rijkske en juf Annechien volgend schooljaar ook weer gewoon bij ons op school 

werkzaam. Zij werken met leerlingen buiten de groepen. Juf Annechien begeleidt ook de studenten 

van het MBO die bij ons stage lopen. Ook meester Rolf  en juf Annet zullen een deel van de 

leerlingbegeleiding op zich nemen naast hun inzet voor de 6.  

 

Gerda Blomsma ondersteunt ons op Valkenhorst als conciërge en Vanessa Geertsma als 

administratief medewerker. Hierin is niets gewijzigd.  

 



Helaas kan ik u nog geen lokaalindeling voor de groepen 3 t/m 8 geven. Wij hebben vandaag 

bericht ontvangen dat we een tweede lokaal in de MFA gaan krijgen. Het moet nog duidelijk 
worden welk lokaal er, naast het wissellokaal dat we al in gebruik hebben, vrij komt voor ons. In 
de laatste week van de vakantie zal een en ander ingericht gaan worden. De ouders van de 
leerlingen die in deze lokalen les gaan krijgen ontvangen dan een mail hierover zodat ze weten 
waar ze op maandag 3 september gaan starten.  
 

Ik blijf tot de kerstvakantie nog op Valkenhorst als directeur, zodat Marianne in alle rust de ruimte 

heeft om te herstellen. Ik kijk er naar uit u na de zomer weer te ontmoeten. Ik wens u namens het 

team een fijne, ontspannen zomer toe! 

 

Hartelijke groet,  

 

Anouk de Bree 

Directeur a.i.  

 

Summer Break 
 

In de laatste vakantieweek worden door Vaart Welzijn activiteiten georganiseerd bij 

Recreatiegebied Baggelhuizen. Deelname is gratis! De activiteiten zijn ook te volgen via social 

media.  

 

   

 

Belangrijke data voor juli t/m oktober 

 

Datum: Activiteit: Betreft: 

20-07-2018 t/m  
02-09-2018 

Op 20 juli om 12 uur start de zomervakantie voor 
al onze leerlingen.  

Zomervakantie 

03-09-2018 Start schooljaar 2018-2019 Eerste schooldag 

04-10-2018 Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team Margedag 

22-10-2018 t/m  
26-10-2018 

Herfstvakantie Vrij 

 

Nieuwe website 

 

Vrijdagmiddag 6 juli is onze nieuwe website online gegaan. Heeft u al een kijkje genomen?  

 

www.kindcentrum-valkenhorst.nl 
 


