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Corona en testen 

Het aantal positieve coronatesten in Nederland is nog hoog. Er is ook een 

stijging te zien bij kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Op school hanteren 

we de RIVM richtlijnen. Belangrijk is dat kinderen met 

verkoudheidsklachten thuis blijven. Het advies is om ook kinderen te laten 

testen bij klachten. Onderstaand een schema van de RIVM dat wij 

hanteren. 

 

 

Een kind dat niet is getest, mag naar school als het 24 uur klachtenvrij is. We doen er alles aan om te 

voorkomen dat een groep in quarantaine moet. Daarom is het belangrijk dat we ons met elkaar houden aan 

de richtlijnen die zijn vastgesteld. 
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Studiedag 1 maart 

Op 1 maart heeft het team online een studiedag gevolgd. Op deze dag heeft het team uitleg gekregen van 

Jochem Grimmelikhuizen, IEP adviseur, over het IEP leerlingvolgsysteem. Dit schooljaar werken we daar 

voor het eerst mee in plaats van het Cito leerlingvolgsysteem. We hebben met elkaar de resultaten 

geanalyseerd van de toetsen in oktober 2020 en februari 2021. Op basis van de analyse hebben de 

leerkrachten plannen gemaakt voor taal, rekenen en lezen zodat onze kinderen zich blijven ontwikkelen. 

School breed waren we tevreden over de resultaten. Zeker omdat de kinderen onder leiding van de 

leerkrachten tijdens het online onderwijs hard hebben gewerkt. 

 

Landelijke Pannenkoekendag 19 maart 2021 

Ieder jaar doen we mee aan de landelijke pannenkoekendag. Kinderen en ouders bakken dan 

pannenkoeken voor opa's, oma's en oudere buurtgenoten. Normaal ontvangen we alle mensen dan op de 

Valkenheuvel in “ons restaurant”. Vanwege corona was dit niet mogelijk. Dit jaar is er dus een corona veilig 

alternatief bedacht in samenwerking met de leiding van zorgresidentie Zonneburg. De kinderen uit groep 8 

hebben voorverpakte pannenkoeken naar Zonneburg gebracht. En buiten hebben de kinderen daarna een 

dans gedaan voor de bewoners. De mensen van Zonneburg vonden het geweldig en hebben enorm 

genoten. Terug op school hebben de kinderen ook gesmuld van een welverdiende pannenkoek. 

 

 

Week van het geld 

Van 22 tot en meet 26 maart 2021 wordt voor de 10e keer de week van het geld 

georganiseerd. Het is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het 

motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform kinderen en jongeren 

voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het geld is een 

belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van 

kinderen en jongeren, zowel op school als thuis. In enkele groepen van de 

Valkenheuvel wordt daar deze week aandacht aan besteed. In groep 3/4 hebben de 

kinderen deze week munten bekeken en gevoeld. Want waarom zitten er bijvoorbeeld 

ribbeltjes op de munten? De kinderen uit groep 3/4 weten het antwoord! In de 

werkboekjes kunnen de kinderen sommen maken met geld en staan ook nog allerlei 

leuke weetjes. 

 

 

 



 

Schrijfster Mylo Freeman bij de kleuters 

Op donderdag 25 maart is schrijfster Mylo Freeman op bezoek geweest bij de kleuters. Zij heeft een boek 

geschreven met als titel: “prinses Arabella in het museum”. De kleuters hebben in hun klas ook een eigen 

museum gemaakt met allerlei verschillende verzamelingen. Mylo Freeman heeft voorgelezen en de 

kinderen laten zien hoe zij een kustwerk maakt. Dit kunstwerk mag de klas houden.   

 

 

 

 

 

 

Dalton en verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid 

in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De 

opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken 

en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. 

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn 

omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te 

bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet 

dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden 

om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 

experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat 

oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol 

spelen. 

Tijdens de Daltonopleiding afgelopen jaar hebben de leerkrachten met elkaar gesproken over de 

kernwaarde “vrijheid in gebondenheid” op de Valkenheuvel. Een voorbeeld in de midden- en bovenbouw is 

om kinderen de keuze te laten om wel of niet mee te doen met de rekeninstructie. De kinderen maken bij 

rekenen allemaal de voortoets. Deze voortoets geeft informatie over de onderdelen die de kinderen 

beheersen of de onderdelen waar nog instructie of extra oefening voor nodig is. Op basis hiervan mogen 

kinderen aangeven of ze wel of niet mee doen met de rekeninstructie. De kinderen zijn dan vrij om te 

kiezen. Maar de kernwaarde is: “vrijheid in gebondenheid”. De gebondenheid geeft aan dat er wel kaders 

zijn. De leerkrachten bepalen de kaders. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om soms toch de hele 

groep mee te laten doen aan de instructie omdat het een nieuw rekenonderdeel betreft. Of zij geven 

kinderen die toch mee willen doen aan de instructie het vertrouwen dat ze zelfstandig aan het werk kunnen 

met onderdelen omdat ze hebben laten zien dat ze deze onderdelen beheersen. Zo leren we onze kinderen 

keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. 



 

Voorlichting over een veilige Publieke Taak door HALT 

Op donderdag 25 maart kregen de leerlingen van groep 7 voorlichting van de heer Haandrikman van 

bureau Halt over het onderwerp: Veilige Publieke Taak. We lezen natuurlijk regelmatig dat werknemers 

met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel, steeds vaker last hebben van agressief gedrag 

van jongeren. In deze voorlichting leren jongeren hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze 

hun werk op een normale manier kunnen doen. Ook leren de jongeren wat zij zelf kunnen doen als ze 

getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak. 

 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Wat is de oudervereniging (OV) blij dat de school weer open is! Eindelijk weer gewoon contact tussen 

kinderen, ontmoeting met de Valkenheuvel als mini-gemeenschap. De leuke extra’s in en buiten de school 

staan veelal on hold, zoals zoveel op dit moment in ons leven. Maar de juffen zitten niet stil: zo was er bij gr 

3/4 een troubadour, daar had de OV niets voor hoeven organiseren! Ging het letterfeest in gr 3/4 gewoon 

door en wordt er schoolbreed toegeleefd naar Pasen met paastakken, het oeroude verhaal en natuurlijk 

vele eitjes!  

De OV ziet het in coronatijd vooral als haar taak om het team te faciliteren bij feesten en sportdagen die 

nog wel door kunnen gaan, danwel door zaken aan te schaffen en naar school te brengen of rekeningen te 

betalen. Zo is de kamplocatie al gereserveerd! Maar weten we ook al dat de Avondvierdaagse wederom is 

afgeblazen en is het duidelijk dat het voetbaltoernooi niet in april plaats vindt en misschien doorgang vindt 

in juni. De grote versoepelingen van de overheid laten nog op zich wachten, maar binnen de gegeven 

kaders maakt het team Valkenheuvel er elke dag weer wat van. Bedankt kanjers! 

Hartelijke groet, 

Duifje namens de oudervereniging 

 

 

 

 



Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

We zijn erg trots op de manier waarop de school online les heeft gegeven. En wat zijn we allemaal blij dat 

de kinderen weer naar school mogen! Fijn om als ouder de kinderen naar school te brengen met hun 

rugzakjes mee. En erg leuk om alle blije gezichten van de kinderen en juffen te zien wanneer de kinderen 

op school komen.  

Inmiddels hebben de kinderen hun rapporten mee naar huis gekregen en zijn de oudergesprekken gestart. 

Heel mooi dat het gelukt is om de rapporten en de gesprekken in deze tijden door te laten gaan. Het is 

jammer dat juf Roelina besloten heeft te stoppen als juf, we zijn haar dankbaar voor haar inzet en 

enthousiasme voor de school en met name voor de kleuters. Wel is het heel fijn dat een goede bekende en 

enthousiaste juf Liesbeth weer terug op school is! Ook is er goed nieuws voor groep 8: gelukkig kunnen zij 

op een welverdiende kamp.  

De volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 7 april van 19.30-21.00. 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 19 mei 2021 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Van 2 april t/m 5 april 2021 paasvakantie, alle kinderen vrij. 
Op vrijdagochtend 23 april  2021 Koningsspelen. 
Op vrijdagmiddag 23 april 2021 studiemiddag, alle kinderen vrij. 
Op dinsdag 27 april 2021 Koningsdag, alle kinderen vrij. 
Van 1 mei t/m 16 mei 2021 meivakantie, alle kinderen vrij. 
Op donderdag 20 mei 2021 schoolfotograaf. 
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