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Afsluiten schooljaar 

De school wordt opgeruimd voor de grote schoonmaak. Een periode van afscheid nemen van groep 8, lege 

kasten, lege prikborden, afsluitende activiteiten en leuke afscheidscadeautjes. Het was een bijzonder 

schooljaar met enkele weken zonder alle kinderen op school en minder persoonlijk contact met u als 

ouders. We weten nu nog niet hoe de situatie rondom Corona zich de komende weken gaat ontwikkelen.  

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover 

advies heeft uitgebracht. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen 

worden af- of opgeschaald. U wordt na de besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de 

start van het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu. 

 

Waar moeten we rekening mee houden als leerkrachten, ouders en leerlingen terugkomen van vakantie in 

het buitenland? Wat als er een quarantaine-advies is voor een leerling na afloop van de zomervakantie? 

Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te 

controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Ouders/verzorgers en onderwijspersoneel voor wie een 

quarantaine-advies geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op school of op het schoolplein 

komen. Wij gaan er vanuit dat iedereen hiervoor de eigen verantwoordelijkheid neemt.  
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Formatie schooljaar 2021-2022 

Groep 1/2 Liesbeth Hermans (maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 
Brigita Schouten (dinsdag) 

Groep 3 
 

Linsey Sterkenburg (maandag, vrijdagochtend) 
Larissa Tulp (dinsdag, woensdag en donderdag) 

Groep 4/5 Hanneke Nijenhuis (maandag, donderdag en vrijdagochtend) groep 4 
Anke van Bussel (maandag, donderdag en vrijdag) groep 5 
Dian Kocken (dinsdag en woensdag) groep 4/5 

Groep 6/7 Merel Jansen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) 
Ingrid Doeser (2 dagdelen ondersteuning) 

Groep 8 Suzanne Niezink (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) 
Vacature t/m dec 2021 daarna Linsey Sterkenburg (donderdag) 

 
OVERIGE INZET 
Interne begeleiding    Brigita Schouten (maandag en donderdag) 
Leerkracht ondersteuner  Liek Molenaar (maandag, dinsdag en vrijdag) 
Conciërge    Weinand de Koster (dinsdagochtend en vrijdagochtend) 
Vakleerkracht gym   Gert van de Veen (woensdagochtend) 
Directeur    Ingrid Roelofs (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) 
 
Groep 1/2 wordt ondersteund door Brenda Teutelink, een pedagogisch medewerkster van de SKDD. 

 

 

 

 

 



 

Vakantiedagen en studiedagen 

Onderstaand de vakanties en de studiedagen. Deze data zijn onder voorbehoud omdat er altijd wijzigingen 

kunnen optreden i.v.m. onvoorziene omstandigheden 

 

Vakantie Van Tot en met 

Herfst Zaterdag 16 oktober 2021 Zondag 24 oktober 2021 

Kerst Zaterdag 25 december 2021 Zondag 9 januari 2022 

Krokus Zaterdag 26 februari 2021 Zondag 6 maart 2022 

Goede vrijdag/Pasen Vrijdag 15 april 2022 Maandag 18 april 2022 

Koningsdag Dinsdag 27 april 2022  

Meivakantie Zaterdag 23 april 2022 Woensdag 8 mei 2022 

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 Vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren Maandag 6 juni 2022  

Zomer Zaterdag 9 juli 2022 Zondag 21 augustus 2022 

 
Vrije dagen groepen 1 t/m 4 
 

Dinsdag 12 oktober 2021 Studiedag 

Donderdag 18 november 2021 Studiedag 

Donderdagmiddag 23 december va 12.15 uur 
Avond aanwezig op school i.v.m. kerstviering 

Studiemiddag 
Avond op school aanwezig 

Vrijdag 24 december 2021 Studie ochtend 

Maandag 7 maart 2022 Studiedag 

Vrijdag 17 juni 2022 Studiedag 

 
 
Vrije dagen groepen 5 t/m 8 
 

Dinsdag 12 oktober 2021 Studiedag 

Donderdag 18 november 2021 Studiedag 

Vrijdagmiddag 24 december 2021 Studiemiddag va 12.15 uur 

Maandag 7 maart 2022 Studiedag 

Vrijdagmiddag 22 april 2022 Studiemiddag va 12.15 uur 

Vrijdag 17 juni 2022 Studiedag 

Vrijdagmiddag 8 juli 2022 Studiedagmiddag va 12.15 uur 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lezen is zoooo leuk! 

Samen met Helma Bouwman van de bibliotheek gaan we volgend jaar onze bibliotheek vernieuwen. De 

voorbereidingen zijn al in volle gang, boeken zijn besteld, de huidige collectie wordt gesaneerd, over de 

inrichting wordt volop nagedacht…. Met ideeën en hulp van de kinderen en van u als ouders, willen wij 

op maandag 4 oktober de nieuwe bibliotheek openen! Maar er is dus nog genoeg werk nog te 

verrichten! Wilt u meedenken en helpen ( te denken valt aan muren schilderen, kasten halen/ 

maken, inrichten) laat het ons weten!  

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er 

dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.  

We willen onze kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan 

met internet, sociale media en games.  

De Bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met deskundige 

lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.  

En waarom? Wie leest, leert de wereld!  

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor 

leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis 

opdoen en zich ontwikkelen.   

Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind ook om zich beter in te leven en om 

meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving.  

Alle kinderen mochten uit de oude bibliotheek boeken uitzoeken om in de vakantie te lezen. Leest u met ze 

mee deze vakantie?! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Wij sluiten dik tevreden het jaar af, al ging niet alles door. Afgelopen dinsdag is groep 8 liefdevol 

uitgezwaaid middels het tonen van een prachtige musical en een feestelijke borrel na afloop. Gelukkig 

konden ouders er bij zijn! Enkele gezinnen namen voorgoed afscheid van de Valkenheuvel omdat hun 

kinderen naar de middelbare vertrekken, een mijlpaal die herdacht en gevierd werd met een lach en een 

traan. Je hoort van best wat scholen dat gr 8 of dat de gehele school zelfs in quarantaine moest in de 

allerlaatste week; stel je voor: een eindmusical verzet je niet makkelijk, hoe jammer zou dat zijn.  

Volgend schooljaar starten wij in week 1, op woensdag 1 sept om 12.15 met onze jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering (ALV), voor de zekerheid maar weer op het veld net als vorig jaar omdat we niet weten 

waar we qua coronamaatregelen dan zitten.  

U bent allen uitgenodigd, hier is de agenda: 

• begroting jaar ’21/’22 ter goedkeuring 

• financiële afsluiting ’20/’21 ter goedkeuring 

• jaarlijkse ouderbijdrage op 49/80 euro houden, besluit 

• jaarlijkse ouderavond organiseren, besluit 

• wvttk 
Tot slot, woensdag 13 oktober is er het korfbaltoernooi bij Dalto, wij zoeken een organisator, wie lijkt het 

leuk dit te organiseren? Je hoeft het niet alleen te doen! Sowieso zijn wij altijd zoekende naar nieuwe 

leden, dus mocht je het leuk vinden om af en toe bij te springen om boodschappen te doen/bij een 

evenement te staan met catering, raad en daad of ben jij een kei in leuke briefjes opstellen ter aanmelding 

van een sportwedstrijd? Wees welkom, wij vergaderen niet maar stemmen rond een evenement de taken 

af en zijn zeer pragmatisch ingesteld! Voor nu, voor iedereen een heerlijk ontspannen vakantie, kom 

behouden terug, met groet 

De Oudervereniging, Sandra en Duifje 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

 Wat gaat een jaar snel.. Een jaar vol met Corona-maatregelen wat veel heeft gevraagd 

van de flexibiliteit van onze kinderen, school en ouders. Ook een jaar om positief op 

terug te kijken hoe we om zijn gegaan met al deze maatregelen en hoe beperkt de 

Corona op school daadwerkelijk voor uitval en quarantaine heeft geleid. En wat knap 

dat we digitaal zo ver zijn dat zelfs vanuit huis onderwijs kan worden gevolgd. Kortom 

een bijzonder jaar, waar we toch weer met trots op kunnen terugkijken.  

In het vorige valkje hebben we een oproep gedaan voor een vacature als MR-lid. Met 

trots kunnen wij jullie melden dat wij een goede opvolger hebben gevonden. Per september zal Joep 

Hanraets (vader van Floris, huidige groep 4) plaats nemen in de MR. We nemen afscheid van Hanneke 

Schlaman (ouder Guido en Eline Medema, huidige groep 6 en 4). Corine van As (moeder Eline van As en 

Mila van As, huidige groep 8 en 6) zal voorzitter van de MR blijven het komende jaar.  

De volgende MR vergadering zal in september gepland worden, te zijner tijd volgt een uitnodiging via Parro. 

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen en mee te denken. Aanmelden kan via: 

mr@valkenheuvel.nl. Agendapunten inbrengen is mogelijk. Geniet van de zomervakantie!,  

Corine van As en Hanneke Schlaman, oudergeleding MR. 
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Speelweek gaat helaas niet door 

 

 Beste ouders/verzorgers,  

Ook dit jaar moeten we de Speelweek helaas annuleren. Op dit moment wil en kan de gemeente ons voor 

dit evenement nog geen vergunning geven en zij verwachten dit de komende 4 weken ook niet te kunnen 

doen. Het wordt voor ons dan te kort dag om de Speelweek, mochten we toch de vergunning krijgen, te 

organiseren. Ook de extra regels waaraan we zouden moeten voldoen als we de vergunning zouden krijgen, 

zijn voor ons niet uitvoerbaar.  

We hebben de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld in de hoop dat het nog zou lukken, maar hebben nu 

dan toch de knoop door moeten hakken dat het echt niet door kan gaan.  

We hebben goede moed dat we volgende jaar eindelijk weer ‘de week van je leven’ mogen organiseren en 

kijken daar enorm naar uit. Voor nu willen wij iedereen bedanken die tot op dit moment er alles aan 

gedaan heeft om de Speelweek door te laten gaan.  

We zien ernaar uit de kinderen, ouders, opa's en oma’s en vrijwilligers (hopelijke ook nieuwe) volgend jaar 

terug te zien op de Speelweek!  

We wensen jullie een hele fijne zomer en tot volgend jaar!  

Namens Stichting Jeugd Rekreatie/Speelweek Driebergen  

Fieke van Grinsven  

Penningmeester 

Stichting Jeugd Rekreatie  
Dokter Hermansstraat 1  
3971 CJ Driebergen  
www.speelweek.nl  
info@speelweek.nl  
IBAN: NL22 RABO 0104 249 439  
KvK: 41177315 

 

 

 



 

 

 



 

 

Tips van de GGD 

 

 

 



 

 

 

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en blijf gezond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 22 september 2021 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Van 17 juli t/m 29 augustus 2021 zomervakantie, alle kinderen vrij. 
Op maandag 30 augustus 2021 zien we graag alle kinderen om 8.20 uur op school. 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 

 


