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Start schooljaar 

De eerste drie weken van het schooljaar zitten er op. Tot en met de 

herfstvakantie noemen we deze eerste weken: “de gouden weken”. De 

beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen 

voor een fijne sfeer in de klas. De leerkracht investeert in de groep om er 

een positieve, gezellige en hardwerkende groep van te maken waarin 

kinderen voor elkaar opkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de 

kinderen en de leerkracht iedereen goed leren kennen. In alle klassen 

worden bijvoorbeeld spelletjes gespeeld. Dat helpt om een goede sfeer 

op te bouwen.  

 

 

We hebben er ook bewust voor gekozen het schoolreisje aan het 

begin van het schooljaar te doen op donderdag 24 september. Zo’n 

leuke gezamenlijke activiteit helpt zeker mee aan een positieve 

groepsvorming. Alle groepen werken deze weken aan een 

gezamenlijk thema “Wie ben ik?”. Mogelijk dat uw kind de ik-tas al 

heeft mee gehad naar huis? 

 

 

De eerste weken wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan de regels en afspraken op school en in 

de klas. Enkele voorbeelden van regels op school zijn: als we samenwerken, laten we elkaar uitpraten en 

luisteren we naar elkaar of als we zelfstandig gaan werken, proberen we problemen eerst zelf op te lossen 

en vragen daarna hulp als het niet lukt. En niet te vergeten de regels rondom corona zoals het 

handenwassen met water en zeep, het hoesten/niezen in de elleboog, geen handen schudden en niet aan 

je gezicht zitten. 

 

Corona 

Vanwege Corona zoeken we met het eigen team en ons bestuur voortdurend naar oplossingen om het 

onderwijs voor de kinderen te blijven garanderen. Het is de verwachting, dat gedurende het jaar meerdere 

leerkrachten, leerkracht ondersteuners en andere medewerkers tegelijkertijd afwezig kunnen zijn. Bij 

klachten moeten de medewerkers zich namelijk laten testen. In afwachting van de uitslag van de test 

mogen de medewerkers niet in de school zijn.  
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Onderstaand de procedure met als doel het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan bij het wegvallen 

van één of meerdere leerkrachten door ziekte of “corona afwezigheid”.  

De oplossingen voor kortdurende vervangingen: 

1. Afmelding leerkracht in de ochtend op de 1e dag van afwezigheid 

 In dit geval worden de kinderen de eerste dag op school opgevangen. Zo mogelijk neemt 

een invalkracht, leerkracht, leerkracht ondersteuner, IB-er of directeur de begeleiding van 

deze groep over. 

2. Melding van afwezigheid één dag voorafgaand aan de afwezigheid en het vervolg van de 

kortdurende afwezigheid 

 De directeur van de school probeert interne of externe vervanging te krijgen voor de 

afwezige groepsleider(s). Tot de interne vervangingsmogelijkheden behoren: 

a) Inzet van part time werkende collega’s of de leraar ondersteuner onder 

verantwoordelijkheid van de groepsleider (hooguit één dag) 

b) Inzet van MBO of HBO studenten, ter beoordeling door de directeur en onder 

eindverantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. Deze studenten doen deze 

vervanging altijd in hun eigen groep; 

c) Inzet van een externe vervanger uit de regionale invalpool (Transvita/PiO) 

 Indien er geen vervangingsmogelijkheden zijn dan gaan we over op afstandsonderwijs. De 

kinderen krijgen online onderwijs en blijven thuis. De kinderen die geen opvang thuis 

hebben (bijv. ouders werkzaam in vitale beroepen) worden bij de leerkracht via Parro 

gemeld en worden op school opgevangen in andere groepen. 

Het afstandsonderwijs houdt in: 

 De kinderen krijgen hun dag- of weektaak en werk voor desbetreffende dag via 

Google Classroom aangereikt. De kinderen loggen in via MOO/Gynzy en komen zo 

bij de beschikbare programma’s. Mogelijk dat via Parro aanvullend werk wordt 

aangeboden. 

 

 



KiVa 

Het team heeft voor de start van het schooljaar een bijeenkomst gehad over KiVa. KiVa is onze 

antipestmethode. De methode is ontwikkeld in Finland. De afkorting KiVa is afgeleid van de Finse woorden 

Kiusaamisen Vastainen of Kiusaamista Vastustava (tegen pesten). Het woord ‘kiva’ betekent ook ‘leuk’ of 

‘fijn’. Wij vinden de methode goed aansluiten bij onze school omdat het gericht is op het voorkomen en 

aanpakken van pesten. De lessen zijn er op gericht dat alle kinderen een verantwoordelijkheid hebben voor 

een fijn en veilig klimaat in de groep. In de groepen werken we eigenlijk de hele dag aan een positieve sfeer 

in de klas. Via nieuwsbrieven gaan we u informeren waar we het met de kinderen in de groep specifiek over 

hebben. In deze brief staat ook een stukje ‘kiva thuis’. Hierin staan gespreksonderwerpen waar u het met 

uw kind thuis over kan hebben. 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur  
 

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te 

laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. 

Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een 

sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool of zwemles volgen. 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan 

alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking 

komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een 

aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de 

intermediair. 

Zo vind je jouw intermediair 

Bij ons op school kan Gert van de Veen u helpen. De leerkracht van uw kind kan u met hem in contact 

brengen. Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.  

 

Stagiaire Kayra stelt zich voor 

Ik ben Kayra en ik kom op vrijdag stagelopen op de Valkenheuvel in groep 5/6. Ik ben 

onlangs begonnen met het eerste leerjaar van de Flexibele deeltijd Pabo. Een jaar geleden 

heb ik mijn diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker behaald. Tijdens deze 

opleiding heb ik meerdere stages mogen lopen in het speciaal onderwijs. Hierdoor ben ik 

erachter gekomen dat het onderwijs mij enorm aanspreekt. Na het behalen van mijn 

diploma ben ik dan ook gaan werken als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Dit 

doe ik nog altijd met heel veel liefde, alleen wil ik nu dan ook zelf als leerkracht voor de 

klas staan. Vandaar mijn start aan de Pabo. Ik hoop veel te leren op de Valkenheuvel en ik 

ga deze stageperiode dan ook met veel enthousiasme tegemoet! 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/


Dalton en samenwerken 

Bij ons op school is het heel gewoon dat er wordt samen gewerkt. De kinderen werken en leren samen in 

de eigen groep maar ook groepsoverstijgend. De leerlingen van de bovenbouw zijn maatjes met de 

onderbouw bij verschillende activiteiten binnen onze school. Er is een doorgaande lijn voor samenwerken. 

Ook afgelopen schooljaar 2019-2020 hebben we groepsoverstijgend gewerkt in units. Dat is gebeurd in de 

onderbouw en midden- en bovenbouw. De leerlingen onderbouw hebben daarbij onder andere muziek 

gemaakt, getimmerd, in de tuin gewerkt en proefjes gedaan.  

Het werken in units is door leerlingen, leerkrachten en ouders afgelopen jaar positief beoordeeld. Voor ons 

is het doel dat de kinderen van elkaar leren, elkaar leren helpen en om hulp kunnen vragen. De bedoeling is 

dat kinderen kunnen benoemen wat ze al goed kunnen, waar ze nog hulp bij nodig hebben en hoe of bij 

wie ze kennis kunnen vergaren.  

Afgelopen donderdag hebben we voor het eerst in units gewerkt. Het thema is: ‘En Toen?’ Kinderen 

mochten kiezen uit verschillende activiteiten. Bij groep 1 t/m 4 kon je kiezen om oud Hollandse spelletjes te 

spelen, proefjes te doen met magneten of muziek te maken. Bij groep 5 t/m 8 kon je kiezen uit muziek 

maken op het Wilhelmus, het schrijven van een verhaal, meten van inhoud en omtrekken of het leren over 

belangrijke overblijfselen uit het verleden. 

Onderstaand enkele foto’s van verschillende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw schoolplein, wie komt ons helpen op 25 september? 

Misschien kent u het wel, het tv programma binnenstebuiten. Het programma dat de kijkers dagelijks 

trakteert op een dosis Huis, Tuin en Eten. Elke dag wordt het programma uitgezonden om 18.45 uur op 

NPO 2. Dit programma zorgt ervoor dat tuinen worden opgeknapt. Nu is ons mooie schoolplein na 10 jaar 

toe aan wat vervanging. Op vrijdag 25 september zal Martin Sugar bij ons op school komen om deze dag 

ons schoolplein onder handen te nemen. Alle hulp is welkom en graag vragen wij aan u of u zou kunnen 

helpen. Mocht u iemand kennen die contacten heeft bij tuinierbedrijven, hoveniers of mensen die werken 

met andere interessante materialen voor het plein horen wij dit graag.  

Dus hierbij een oproep: Lijkt u het leuk om op vrijdag 25 september te helpen om ons schoolplein onder 

handen te nemen? Stuur dan een mailtje naar m.jansen@valkenheuvel.nl .  

 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Op woensdag 2 september was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Aanwezig waren Merel 

Jansen (vanuit het team), Fenna van Charldorp (vanuit ouders) en Duifje Alderse Baas (vanuit OV). Het 

voordeel van de lage opkomst was dat we er snel uit waren!  

- de balans van afgelopen jaar is goedgekeurd en getekend 

- de begroting van komend jaar is goedgekeurd 

- Het contributievoorstel (49 euro per kind uit gr 1-7 en 80 euro voor gr 8) is aangenomen 

- Over Sinterklaas is gesproken en de voorstellen aan het team zijn om in ieder geval over te gaan op 

roetveegpieten en de suggestie: zou het een leuk idee zijn om de volwassen pieten te vervangen door lln 

uit gr 8? Misschien vinden zij het leuk om er een showtje van te maken met voordrachtskunsten, 

acrobatische kunsten en/of muzikale kunsten? De OV zou dit kunnen ondersteunen met het aanschaffen 

van pietenkostuums.  

De contributiebrieven zijn de deur alweer uit, vorig jaar haalden we 75% van de op te halen gelden, het jaar 

daarvoor 86%. Laten we met z'n allen onze schouders er weer onder zetten en weer gaan voor veel! We 

mogen gelukkig weer op schoolreis en dat kost veel geld, simpel zat. Kunt u niet het volledige bedrag 

betalen of betaalt u liever in termijnen? De OV vindt het vooral belangrijk dat IEDEREEN iets doet. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, maar als we te weinig ophalen, dan zal dat vooral te zien zijn aan het 

schoolreisje/kamp/groep 8-afscheid dat zijn onze grootste kostenposten. 

Op deze plek wil de OV haar grote grote dank uitspreken voor Henk Schoonhoven, die ons als OV met 

financiële kennis ondersteunt en het checken van de jaarrekening regelt. Nog vragen? Opmerkingen? 

Complimenten? Zin om mee te doen? Mail: duifje76@gmail.com 

Nur, Julia en Duifje 

mailto:m.jansen@valkenheuvel.nl
mailto:duifje76@gmail.com


Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

Prijsvraag: 

 

Wie weet waar deze spandoeken hangen in Driebergen?  

Mail snel je antwoord naar mr@valkenheuvel.nl en win een originele prijs! 

Verder ben je van harte welkom om online aan te haken bij de MR vergadering op dinsdag 22 september 

van 19.30 tot 21.00, gewoon vanachter de computer via Microsoft Teams. 

Op de agenda staan bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids en het jaarplan. 

Je kunt je aanmelden via mr@valkenheuvel.nl, of agendapunten inbrengen. 

Tot snel! 

Corine van As en Hanneke Schlaman, ouders van de MR. 

 

Muziekles bij de zangschool of de muziekschool 

Zangschool 

Wil jij graag zingen in een kinderkoor? En goed je stem leren gebruiken? Dan hebben we goed nieuws voor 

je! In september start de Zangschool Utrecht kinderkoren in Driebergen, voor kinderen van 4 tot en met 12 

jaar. Ze repeteren in de Cultuurhoek. 

Kijk maar eens op de website, dan kun je er meer over lezen. 

http://www.zangschool.nl/driebergen   

Als je nog vragen hebt, mail gerust! 

De Heuvelrug Muziekschool  

Zoals bij elke start van het schooljaar beginnen ook de lessen aan de Heuvelrug Muziekschool Doorn. Het 

zelf muziek maken is leuk en leerzaam voor kinderen. Het maakt soms onvermoede talenten wakker. 

U kunt zelf contact opnemen met de muziekschool of op hun website kijken voor het aanbod van 

muzieklessen voor basisschoolkinderen.       

 

 
 

mailto:mr@valkenheuvel.nl
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Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag november 2020 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Op dinsdag 22 september 2020 MR vergadering. 
Op donderdag 24 september 2020 schoolreisje. 
Op dinsdag 6 oktober 2020 studiedag, alle kinderen vrij. 
Van 17 oktober t/m 25 oktober 2020 herfstvakantie, alle kinderen vrij. 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 

 


