
           21 JANUARI 2021 

 
 
 
 

  
 
 

Onderwijs tijdens de lockdown 

De lockdown duurt voor de scholen in ieder geval nog tot 7 februari. Door de kinderen en de 

leerkrachten wordt online hard met elkaar gewerkt. Ik lees dat terug in de berichten op 

Parro die de leerkrachten aan u en de kinderen schrijven.  

De onderzoeken naar de verschillende varianten van Corona en de rol die kinderen bij de 

verspreiding spelen, zijn nog niet bekend. We volgen allemaal met spanning het nieuws 

daarover en hopen natuurlijk dat er een positief bericht komt en iedereen weer naar school 

mag.  

Vorige week hebben de kinderen elkaar kunnen ontmoeten tijdens een spelmoment op het schoolplein 

samen met Gert van de Veen. Aanstaande maandagmiddag kunnen de kinderen daar weer naar toe. De 

kinderen uit groep 1/2 zijn welkom van 11.15 tot 11.45 uur. De kinderen uit groep 3/4 mogen komen van 

11.45 tot 12.15 uur. De kinderen uit groep 8 zijn welkom van 12.15 tot 13.00 uur. Daarna mogen de 

kinderen uit groep 7 komen van 13.00 tot 13.45 uur. De laatste groep zijn de kinderen uit groep 5/6 die 

welkom zijn van 13.45 tot 14.30 uur. Afgelopen week vonden de kinderen het leuk om elkaar te zien en 

hebben ze lekker buiten met elkaar bewogen. De activiteit is niet verplicht. 

 

 

Speelbos 

Iedere maandag van 15.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug een sportieve en gezonde activiteit op het veld bij de Drieklinken en 

Engelenburg. Op maandag 25 januari wordt Crazy 88 gespeeld. Iedereen is 

welkom! 
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Dalton en Corona 

Het zijn bizarre tijden die we deze weken met elkaar doormaken. Ons uitgangspunt is dat we door het 

bieden van structuur de kinderen helpen bij het plannen en een dagritme. En kunnen de kernwaarden van 

Dalton daar een handje bij helpen?  

Ons antwoord is: “Zeker weten”. Zelfstandig werken volgens een bepaalde planning kan thuis gewoon 

doorgaan. Het leren omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden zijn ook van groot belang. Dit gaat 

over de verantwoordelijkheid voor het opgegeven werk en ook over de zorg voor elkaar. Nu het om het 

behoud van onze gezondheid gaat, wordt van ons gevraagd daar serieus mee om te gaan zodat besmetting 

wordt voorkomen. Samenwerken doen we op andere manieren en de leerkrachten brengen verschillende 

activiteiten in om de verbinding tussen de kinderen te houden. Toen we voor de tweede keer het op 

afstand onderwijs moesten vormgeven, heb ik prachtige staaltjes van doelmatig en efficiënt werken gezien. 

In een paar uur tijd wisten de leerkrachten vorm en inhoud aan digitaal thuiswerk te geven. De kernwaarde 

die overblijft, is misschien nog wel het belangrijkste: reflectie. Door te reflecteren hebben de leerkrachten 

het leren op afstand snel en professioneel opgepakt. Na deze periode zullen we ook met de kinderen 

reflecteren op het online leren. We pakken het gewone onderwijs weer op zodra dat kan en geven de 

kinderen dan de hulp die zij nodig hebben. Onderstaand bericht dat u via Parro ontving, geeft aan hoe we 

daar als team in staan. 

 

 

 

 

 

 



 

Rapporten en oudergesprekken 

Met de medezeggenschapsraad hebben we gesproken over het uitbrengen van de rapporten en 

oudergesprekken. We hebben besloten het maken van de rapporten en de oudergesprekken uit te stellen. 

Dit geldt niet voor de ouders van groep 8 in verband met de uitstroom naar het middelbaar onderwijs. De 

leerkrachten van groep 8 nemen contact op met de ouders van groep 8 om hierover afspraken te maken. 

Het idee is om de rapporten in maart te maken en de oudergesprekken in april te gaan voeren. Natuurlijk 

kunt u altijd bij de leerkracht terecht met uw vragen.  

 

Inhuizing GGD 

De afgelopen weken heeft een verbouwing plaats gevonden in ons pand. Met ingang van 

27 januari houdt de GGD het spreekuur voor het consultatiebureau in ons gebouw. Er zijn 

twee spreekkamers en een wachtruimte gemaakt. De bezoekers maken gebruik van de zij 

ingang. Uiteraard verwachten we van alle bezoekers dat zij zich houden aan de 

voorschriften van de RIVM. Binnen het Sticht zijn er meerdere scholen die de GGD in huis 

hebben en de ervaring is dat het bevorderlijk is voor een goede samenwerking als het gaat 

om de zorg voor kinderen. 

 

Prijs vergroenen schoolplein Streekfonds gewonnen! 

De leerlingenraad onder leiding van ouder Birgitte Silvester heeft bij het Streekfonds een mooi en 

uitgebreid plan ingediend om ons schoolplein nog groener en aantrekkelijker voor de kinderen te maken. 

De jury was erg onder de indruk van ons plan en heeft ons een geldprijs toegekend. Zo gauw het weer kan, 

gaan we er mee aan de slag! Heeft u naar aanleiding van de onderstaande tekeningen nog ideeën of wilt u 

ons helpen dan horen we dat graag. U kunt dat aangeven bij Ingrid Roelofs. 

 



 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Nu alle kinderen thuis werken, zijn ook alle schoolsportactiviteiten opgeschort. Wel heeft de 

voetbalvereniging zich al gemeld met het voornemen om in april een schooltoernooi te organiseren 

als dit weer is toegestaan. De oudervereniging wordt blij van de spirit die daar uit spreekt. Laten we 

hopen dat we  dan inderdaad weer “up and running” zijn als school en samenleving! 

Hoe het afscheid van groep 8 er uit gaat zien, welke toernooien er nog meer doorgaan, hoe ziet Koningsdag 

er uit: het is allemaal afwachten en improviseren dit jaar. Maar als de oudervereniging érgens vertrouwen 

in heeft is het wel in het terugveren van team de Valkenheuvel en de ouders die om ons heen staan. Als 

nieuw lid heeft zich aangemeld: Sandra van der Pluijm, moeder van Luuk uit gr 2. Welkom! Dus, heeft u een 

creatief idee in corona tijd? Mail ons vooral, we worden graag geïnspireerd en denken met jullie mee 

(duifje76@gmail.com). 

Hartelijke groet, 

Duifje namens de oudervereniging 

 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

Tijdens de MR vergadering van 18 januari hebben we gesproken over de huidige lockdown en voortgang 

van het thuisonderwijs. We zijn erg tevreden over de manier waarop de school actief digitaal onderwijs 

geeft. Kinderen worden op tijd in Google Meet verwacht en kunnen gedurende de schooldagtijden 

meerdere contactmomenten hebben met de juf en klasgenoten. De juffen geven aan dat ze de kinderen 

erg missen en het online les geven zwaar is, maar dat ze erg genieten van de mooie momenten die ze 

hebben met de klas. De juffen hebben met alle kinderen online contact.  

 

Er is ook extra aandacht voor groep 8. De school geeft aan dat een gedegen schooladvies gegeven kan 

worden door de leerkracht.  

Daarnaast is er gesproken over de mogelijkheden voor doorgang van het rapport en de oudergesprekken. 

De school zal kijken wat hierin de mogelijkheden zijn en we hebben er vertrouwen in dat ze hier een goede 

invulling aan zullen geven.  
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Brigitte (moeder Sepp) heeft samen met de leerlingenraad een subsidie van 5000,- euro gewonnen! De 

subsidie wordt beschikbaar gesteld door het Streekfonds. Dit bedrag zal gebruikt worden om ons 

schoolplein nog mooier en groener te maken. Wat een leuk nieuws! 

Voor de volgende MR vergadering zal nog een datum gepland worden, wij houden u daarvan op de hoogte 

via Parro. U kunt deze vergadering bijwonen vanachter uw PC. Aanmelden kan via: mr@valkenheuvel.nl. 

Agendapunten inbrengen is mogelijk. Blijf gezond!,  

Corine van As en Hanneke Schlaman, oudergeleding MR. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 24 maart 2021 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Van 20 februari t/m 28 februari 2021 voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij. 
Op maandag 1 maart 2021 studiedag, alle kinderen vrij. 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 
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