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Welkom 

De huidige tijd doet een groot beroep op onze vaardigheden, waarvan we soms geen idee hadden dat we 

die hadden. We zijn vooral blij dat ondanks alle beperkingen het onderwijs aan onze kinderen door kan 

gaan. Het kabinet, de PO-raad en ons bestuur roepen ons op om echt alleen te doen wat strikt noodzakelijk 

is en dat is lesgeven. In Parro heb ik u daarover deze week geïnformeerd. Belangrijk is dat we goed voor 

elkaar blijven zorgen.  

Studiedag en schooldocumenten 

Op 6 oktober hebben we een studiedag gehad. In de ochtend hebben we met elkaar gesproken over KiVa. 

KiVa is onze methode die we gebruiken om pestgedrag op school te voorkomen. We hebben uitgewisseld 

hoe de groepsvorming de eerste weken van het schooljaar is gegaan.  

 

 

 

 

 

Samen hebben we afspraken gemaakt over de gedragsverwachtingen van onze kinderen in verschillende 

situaties. Een aantal voorbeelden van onze gedragsverwachtingen die we met de kinderen in alle groepen 

bespreken: 

 We laten elkaar altijd en overal uitpraten en luisteren naar elkaar. 

 Tijdens de pauze mag iedereen meedoen en helpen we elkaar als dat nodig is.  

 Als je een vraag hebt bij de instructie, steek je een vinger op.  

 Je ruimt je eigen materialen op en gaat voorzichtig om met de leermiddelen.  

 We lopen rustig in de gang.  

In de middag hebben we onze schooldocumenten besproken en vastgesteld. De documenten staan op onze 

website. U kunt op de linkjes klikken om deze te bekijken. 

 Schoolgids: https://www.valkenheuvel.nl/bestanden/522036/Schoolgids-Valkenheuvel-2020-

2021.pdf 

 Jaarplan: https://www.valkenheuvel.nl/bestanden/522034/Jaarplan-Valkenheuvel-2020-2021.pdf 

 Schoolplan: https://www.valkenheuvel.nl/bestanden/522038/Schoolplan-Valkenheuvel-2020-

2024-def.pdf 

 Jaarverslag: https://www.valkenheuvel.nl/bestanden/522037/schooljaarverslag-2019-2020-def.pdf 

Mocht u naar aanleiding van de documenten vragen hebben dan horen wij dat graag. 
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Ventilatie 

Door ons bestuur zijn op alle scholen CO2 metingen gedaan m.b.t. de ventilatie in 

school. De metingen bij ons op school lagen onder de gestelde normen. In al onze  

lokalen kunnen we ramen open zetten om te ventileren.  

 

Dalton en zelfstandigheid 

Op donderdag 5 november gaven Anke van Bussel, Linsey Sterkenburg, Merel 

Jansen en Suzanne Niezink een presentatie aan het team over hun Dalton- 

opleiding. Afgelopen schooljaar hebben zij een opleiding voor Daltonleerkracht 

gevolgd. Zij hebben daarvoor een portfolio gemaakt. Met veel enthousiasme 

hebben zij deze training gevolgd. Zij hebben met elkaar gekeken naar 

ontwikkelingen die ons Daltononderwijs versterken. Voor de midden- en 

bovenbouw is een nieuwe takenkaart ontwikkeld. De takenkaart is 

overzichtelijker gemaakt op één bladzijde. De doelen staan erop en er is meer 

ruimte voor differentiatie en eigen keuzewerk gemaakt.  

De cursus is gegeven door Glenda Noordijk. Zij heeft aangegeven dat Linsey 

Sterkenburg een mooie parel heeft ontwikkeld voor haar groep 1/2. Linsey geeft 

aan dat zij de kinderen die worden geholpen, leert hiervoor te bedanken. Dit 

wordt met veel enthousiasme gedaan. Linsey gebruikt onderstaande 

handelingswijzer. 

 

Centraal in alle portfolio’s staat het belang dat wij op school hechten aan zelfstandigheid. We vinden het 

belangrijk dat onze kinderen gestimuleerd worden hun zaken zelf te regelen. Dat begint al in de kleuterklas 

waarbij een 2e groeper gekoppeld wordt aan een 1e groeper met het doel elkaar te helpen. De leerkrachten 

stellen veel vragen aan de kinderen zodat ze zelf nadenken over oplossingen en wij als leerkrachten niet 

meteen zelf de oplossingen aandragen. In de bovenbouw willen we meer toe naar het zelfsturend leren. 

Dit schooljaar gaan we met het team gericht aan het werk met onze Dalton leerlijn zelfstandig werken. 

Er is een nulmeting gedaan in alle groepen. Op basis van de analyse hiervan wordt een plan van 

aanpak voor de groep gemaakt om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. 

 

 



Schoolfruit 

 

Van 9 november t/m 16 april krijgt uw kind op school gratis drie porties groente en fruit per week. De 

school doet namelijk mee aan EU-schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. 

Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 

halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en 

de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl.   

 

 
Speelbos Driebergen 
 
Iedere maandag in november van 15.00 tot 16.00 uur is 

het Speelbos Driebergen op het veld bij de Drieklinken 

en Engelenburg. Onder leiding van de organisatie 

Sportief en Gezond worden er allerlei leuke spelletjes 

gedaan. In de folder hiernaast staat wat er op de 

verschillende maandagen wordt gedaan! 
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BinnensteBuiten 

Afgelopen dinsdag was de uitzending van het tv programma Binnenstebuiten. Een programma dat de 

kijkers dagelijks trakteert op een dosis Huis, Tuin en Eten. In deze uitzending was te zien hoe ons 

schoolplein door Martin Sugar onder handen is genomen samen met Merel Jansen en enkele ouders.  

Link uitzending https://www.npostart.nl/martins-schoolpleintransformatie/03-11-2020/WO_KN_16337391 

 

 

 

 

Leerlingenraad 

Op 9 oktober is de leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bij elkaar gekomen. Onder leiding van 

Birgitte, moeder van Sepp uit groep 5, vergaderen de leerlingen om onze school beter, leuker en fijner te 

maken. De leerlingenraad bestaat uit een groep van zes kinderen. Dit zijn: Nasiba en Gabriel uit groep 6, 

Thijs en Madelief uit groep 7 en Savannah en Mohammed uit groep 8. De leerlingenraad gaat de komende 

tijd nadenken om het schoolplein nog leuker te maken. Het is inmiddels al groener geworden. Door de 

bomen komt er schaduw boven de zandbak. Achter de struiken kan je leuk verstoppertje spelen. En er is 

een stevige ontdektafel geplaatst. De school heeft nog een budget over voor aanpassingen aan het plein. 

De leerlingen gaan nu ideeën verzamelen. Daarna gaan ze onderzoeken of de ideeën uitvoerbaar zijn en 

dan brengen ze een advies uit aan de school.  

Nieuws vanuit de oudervereniging 

In deze tijd zijn er nog weinig activiteiten te organiseren voor de ouderraad. Wij leggen ons nu vooral toe 

op het innen van de gelden, 80% van de ouders heeft de ouderbijdrage voldaan geheel danwel gedeeltelijk. 

Dat zijn 72 van de 90 leerlingen. Er zijn wat kinderen bijgekomen. Ook hun ouders wordt gevraagd een 

aangepaste bijdrage te betalen omdat zij het schoolreisje misten. Er volgt nog een herinneringsbrief en 

daarna laten we het zo omdat het om een vrijwillige bijdrage gaat en ouders vrij zijn om te betalen. 

De 5-dec commissie is al druk in touw en de buit is binnen. Nu er geen ouders meer de school in mogen, 

doet school veel zelf en faciliteert de Oudervereniging voornamelijk. 

De schoolshirts zijn nagekeken en veel zijn er weggegooid omdat ze kapot, vaal of vies waren. Binnenkort 

worden nieuwe shirts besteld voor schoolactiviteiten. Op sommige shirts stonden de namen achterop van 

leerlingen, wij verzoeken u dringend dit niet te doen: shirts zijn het eigendom van school en gaan jaren 

mee! 

Wij zoeken altijd nieuwe mensen. Vind je het leuk om mee te denken, heb je een wild plan? Wij vergaderen 

niet, daar hebben we zelf ook geen tijd voor. Veel overleg is per app of op de stoep! Mail naar 

duifje76@gmail.com 

Hartelijke groet van Nur, Julia en Duifje 
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Schoolplein coach 

Acht kinderen uit groep 8 worden door Gert van de Veen opgeleid voor schoolplein coach. In november 

krijgen zij iedere maandag theorieles van Gert. De kinderen leren hoe zij kinderen kunnen helpen en 

stimuleren op een sportieve en veilige manier te spelen, te bewegen en te sporten tijdens het 

buitenspelen. Na de theorieles brengen ze het geleerde in de praktijk op het schoolplein. Als de kinderen 

het de komende periode goed doen, krijgen zij een certificaat. 

  

Vieringen op school 

Sinterklaas en kerst vieren we met de kinderen en leerkrachten op school. We organiseren 
deze vieringen zonder hulp van externen en ouders binnen de school. Op vrijdag 4 
december vieren we Sinterklaas op school. De kerstviering is op 17 december. De kinderen 
zijn ’s middags vrij en worden aan het eind van de middag op school verwacht voor de 
kerstviering. U krijgt nog informatie hoe de viering er op school komt uit te zien.  

 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

 

Wie weet waar deze spandoeken hangen in Driebergen? Degene die als eerste het goede antwoord mailt 

naar MR@valkenheuvel.nl wint een originele prijs! 

Tijdens de MR vergadering van 22 september hebben we gesproken over het schooljaarverslag en de 

plannen voor het komende schooljaar. De MR heeft veel vertrouwen in de doelen die gesteld zijn. 

Ook zijn wij erg blij met het initiatief van juf Merel om samen met het televisieprogramma 

‘BinnensteBuiten’ en enkele enthousiaste ouders het schoolplein op te knappen. Het schoolplein is duidelijk 

groener en leuker! 

De eerstvolgende MR vergadering is op donderdag 19 november om 19.30, online via Microsoft Teams. Je 

bent welkom! Aanmelden of het inbrengen van agendapunten kan via MR@valkenheuvel.nl. 

Tot snel,  

Corine van As en Hanneke Schlaman, oudergeleding MR. 
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Foto’s schoolreisje 

 

   

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 20 januari 2021 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Op donderdag 19 november 2020 studiedag, alle kinderen vrij. 
Op donderdag 19 november 2020 MR vergadering. 
Op donderdagmiddag 17 december 2020 kinderen ’s middags vrij. 
Op donderdagmiddag 17 december 2020 avond kerstviering voor de kinderen. 
Op vrijdagochtend 18 december 2020  groep 1 t/m 4 vrij. 
Op vrijdagmiddag 18 december 2020  groep 5 t/m 8 vrij. 
Van 19 december t/m 3 januari 2021 kerstvakantie, alle kinderen vrij. 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 

 


