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Corona 

In de persconferentie van 25 januari is aangekondigd dat de quarantaineregels voor kinderen worden 

versoepeld: kinderen jonger dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met 

een besmet persoon en geen klachten hebben. Ook geldt in principe geen quarantaineadvies meer voor 

groepen/klassen met drie of meer positief geteste kinderen/leerlingen (enkel in uitzonderlijke gevallen). 

Wij zijn blij met deze versoepelingen voor kinderen, omdat dit ervoor zorgt dat de kinderen zoveel mogelijk 

fysiek onderwijs kunnen krijgen.   

Hieronder staan een aantal punten die wij hebben ontvangen van de GGD: 

• Contact met kwetsbaren: voor iedereen, ook kinderen/leerlingen, die in contact zijn geweest met 

een positief getest persoon, geldt dat zij gedurende 10 dagen het contact met grote groepen, 

kwetsbare personen en ouderen vermijden. Dit is dan ook de reden dat wij ouders van 

kinderen/leerlingen uit een groep/klas informeren over de besmettingen in een groep.   

• Preventief testen: voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen 

van het voortgezet/hoger onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen blijft het advies 

ongewijzigd: 2 keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Ook het beleid t.a.v. 

mondneusmaskers blijft hetzelfde. Dit betekent dat bij leerlingen uit groep 6, 7 en 8, leerlingen uit 

het voortgezet/hoger onderwijs en medewerkers een chirurgisch mondneusmasker tenminste type 

II dient te worden gedragen. Als 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dan mag het 

mondneusmasker af. Zie voor meer informatie: Welke mondkapjes mag ik gebruiken? | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

• Snottebellenbeleid: voor kinderen t/m 3 jaar blijft het Neusverkouden kinderen-beleid 

onveranderd gelden. Vanwege de verspreiding van de omikronvariant is het beleid met betrekking 

tot isolatie en quarantaine bij COVID-19 per 26 januari 2022 aangepast. Kinderen van 4 t/m 12 

jaar moeten thuisblijven als zij: klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen 

verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe 

hoesten. Zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Het strengere snottebellenbeleid houdt in dat 

kinderen met (milde) klachten wel getest dienen te worden. Ook als er sprake is van tenminste één 

besmetting in een groep, geldt het advies om een strenger snottebellenbeleid te hanteren 

gedurende 10 dagen. Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_310122.pdf 

(ajnjeugdartsen.nl) 
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AVG – Privacy 

Op de Valkenheuvel gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen waarbij we ons houden aan 

de wettelijke regels van de AVG. Dit is vastgelegd in het Privacyreglement van onze stichting  

Privacyreglement-Het-Sticht.pdf. U kunt in Parro de privacy-voorkeuren voor uw kind invullen. Dit kunt u 

doen bij de instellingen. Bij de Valkenheuvel communiceren we voornamelijk via Parro met ouders. In Parro 

wordt per groep of soms in alle groepen belangrijke informatie gedeeld. Parro is een besloten groep voor 

onze school. In Parro plaatsen we ook foto’s en filmpjes. 

Op onze website, nieuwsbrief Het Valkje en Facebook pagina delen we informatie over onze school en 

leerervaringen van kinderen waar we trots op zijn. Niet iedereen wil dat beelden van hun kinderen worden 

geplaatst. We vragen u om in Parro aan te geven bij “Overzicht privacy voorkeuren” of foto’s/beelden van 

uw kind(eren) mogen worden geplaatst op Parro , Het Valkje, de schoolgids, social media en de website. 

Tevens kunt u aangeven of uw kind mag deelnemen aan onderzoeken. Mocht u hulp nodig hebben bij het 

instellen hiervan dan kunt u dit bij de leerkrachten aangeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science 

"Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar de 

wereld. Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: 

waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen 

op of worden problemen gesignaleerd. Door samen te zoeken naar 

antwoorden op die vragen kom je tot oplossingen waar je van kan 

leren. En roepen ook weer nieuwe vragen op. Door op een 

onderzoekende en ontwerpende manier te leren werken we aan een 

nieuwsgierig, onderzoekende en probleemoplossende houding bij 

kinderen. De organisatie Mad Science gaat in de groepen 3 t/m 8 een 

aantal lessen geven. Zij zijn inmiddels gestart met het onderwerp 

Ruimte en Aarde volgens ontwerpend leren! 

 

 

https://www.valkenheuvel.nl/bestanden/522035/Privacyreglement-Het-Sticht.pdf


 

De Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek 2022 

Voorlezen is de leukste en beste manier om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun taalgevoel en 

woordenschat. Tijdens De Nationale Voorleesdagen maken we hier samen een groot feest van. Van 26 

januari tot en met 5 februari 2022 staat het belang van voorlezen volop in de aandacht. Het is niet voor 

niets voor de 18e keer de belangrijkste en leukste campagne voor kinderen in groep 1 en 2 en de 

kinderopvang.   

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Het thema van deze poëzieweek is 

“Natuur”. Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-

natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de 

hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. We 

hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt, de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die 

we gisteren niet hoorden, eekhoorns die we niet meer zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante 

meter tuin, de geraniums op ons balkon.  

Een leuke site om eens met uw kinderen te bekijken is: Raadgedicht | Raad het ontbrekende woord 

In het kader van de Poëzieweek gaat Milja Praagman onze school bezoeken. Zij is schrijfster en illustrator 

van verschillende prentenboeken zoals: Meneer Po en Vergeet mij nietje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht: Edward van de Vendel 

Beeld: Anne van den Berg 

https://raadgedicht.nl/


 

Anke geslaagd! 

Anke van Bussel, onze leerkracht van groep 5, is geslaagd. Zij heeft haar zij 

instroom opleiding voor leerkracht met succes afgerond!  

 

Voorstellen  

Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Karlijn Stolker, 36 jaar, moeder 

van Ilay (5 jaar) en woonachtig in Driebergen. Vanaf 1  februari 2022  loop ik tot aan 

de zomervakantie, elke dinsdag stage in groep 4/5 bij Juf Dian Kocken. 

In februari 2020 ben ik gestart met de flexibele deeltijd Pabo aan de Hogeschool 

Utrecht. Ik loop 1 dag per week stage en ga 1 dag per week naar school. De overige 3 

dagen van de werkweek werk ik als maatschappelijk werker in Zeewolde. Dit werk 

doe ik inmiddels 10 jaar. Ik heb hiervoor de opleiding Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening gedaan. Een jaar of 3 geleden begon het bij mij te kriebelen om weer 

naar school te gaan en ben ik gaan uitzoeken of de Flexibele deeltijd Pabo iets voor mij zou zijn. Deze was 

goed te combineren met mijn werk dus heb ik  de stap gezet om te starten met de Pabo. Hier heb ik 

gelukkig nog geen minuut spijt van gehad. Ik heb enorm veel zin in mijn stage op de Valkenheuvel en kijk er 

naar uit jullie allemaal te ontmoeten (wanneer de Corona maatregelen dit weer toelaten).  

 

Ventilatie en CO2 metingen op de Valkenheuvel 

Een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt tegen verspreiding van het Coronavirus. Ons bestuur Het 

Sticht heeft bij alle scholen, waaronder de Valkenheuvel, een onderzoek uit laten voeren. In twee 

klaslokalen zijn een aantal metingen verricht. Er is gekeken naar de hoogst gemeten waarde. De gemeten 

waarde moet afhankelijk van het bouwjaar onder een bepaalde waarde blijven. De waarde van de 

Valkenheuvel voldoet aan de normen. We zijn ons er allemaal van bewust dat ventilatie helpt. Alle 

leerkrachten zetten ook regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalton en reflectie 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. De leerkrachten bespreken 

met de kinderen bijvoorbeeld vooraf hoe kinderen kunnen samenwerken. Achteraf wordt het 

samenwerken beoordeeld en besproken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. In de bovenbouw 

reflecteren de kinderen op hun eigen werk en kunnen dan de leerkracht of medeleerlingen om extra hulp 

vragen als het nodig is.  

 

En ook alle medewerkers reflecteren op een zelfde manier. Dit jaar nemen we met elkaar onze instructies 

die we aan de kinderen geven onder de loep. Hiervoor gebruiken we het EDI model waarbij de instructie in 

een aantal fasen is verdeeld. Op onze studiedag in oktober hebben we daar een uitleg over gehad van een 

collega directeur van Het Sticht. Door observaties en gesprekken leren we van elkaar. Het doel is dat we 

onze instructies nog beter maken om de leerwinst voor onze kinderen te verhogen.  

 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) ziet dat het team van de Valkenheuvel keihard werkt en blij is dat de 

kinderen weer op school zijn, na de lockdown. Als school mogen we trots zijn dat ondanks dat we alweer 

bijna 2 jaar in deze situatie zitten er pas 1 groep in quarantaine is geweest. Dank voor ieders bijdrage 

hieraan! Positief om te vermelden is dat de klaslokalen goed geventileerd zijn, zo blijkt na een 

onafhankelijke meting.  

De extra werkdruk en veranderingen in landelijke regelingen zorgen ervoor dat er prioriteiten gesteld 

moeten vanuit het bestuur (Het Sticht), maar de Valkenheuvel staat er goed voor. Om dat zo te houden 

vragen we u om als ambassadeur van de Valkenheuvel uw ervaringen te delen en te promoten bij mensen 

in uw omgeving. 

De eerstvolgende MR vergadering is op woensdag 23 maart om 19.30 uur. Digitaal of op school, afhankelijk 

van de coronasituatie. Heeft u agendapunten? Mail ze naar MR@valkenheuvel.nl. Alle ideeën, suggesties, 

zorgen, vragen, kritische punten, of juist complimenten zijn welkom bij ons. Wij pakken dat verder op. U 

kunt ons ook rechtstreeks benaderen. 

Joep Hanraets en Corine van As, ouders MR 

 

 

mailto:MR@valkenheuvel.nl


Nieuws vanuit de oudervereniging 

We hebben een rustige periode achter de rug. Het eerste sporttoernooi 

(korfbal) vond plaats op 13 oktober. Dalto had het weer goed geregeld. Er 

waren veel ouders om aan te moedigen wat heel gezellig was. Opvallend 

was dat de kinderen van de Valkenheuvel echt gericht waren op elkaar als 

team, het was ontroerend om te zien.  

Sinterklaas is uitstekend verzorgd door het team. Elk jaar lukt het hen om voor een zacht prijsje elk kind te 

verrassen, onze complimenten!  

Wat staat er op stapel voor de lente? 

• Ook FC Driebergen durft het aan om weer aan een schooltoernooi te denken; zet de datum alvast 

in de agenda: woe 13 april voor de jongens van groep 3/4/5 en de meiden van 3/4 en 5/6. Een 

week later, 20 april, gaat het om de jongens van 6/7/8 en de meiden van 7/8. De officiële  

uitnodiging volgt later. 

• Kamp komt er aan voor groep 8, eind maart te Amerongen. 

Er is tussen het laatste Valkje en nu amper contributie binnengekomen. Misschien denkt u: “er gebeurt 

bijna niets in coronatijd dus laat maar”, toch hebben we de bijdrage hard nodig. Een Sinterklaascadeautje, 

het kamp, schoolreisje: dit zijn de duurste zaken voor ons en we verzorgen het wel! De ouderbijdrage is 

vrijwillig en voor sommige mensen heel kostbaar. Weet dat in termijnen betalen een optie is. Weet dat u 

ook minder mag betalen, wij hopen dat iedereen IETS betaalt zodat we onze kinderen kunnen laten 

genieten. Betalen kan per bank of cash bij Ingrid Roelofs. Komt u er niet uit, mail de penningmeester: 

duifje76@gmail.com. 

NL16 RABO 0113 495102, t.n.v. Oudervereniging RK Basisschool Valkenheuvel naam kind+groep 

Hopelijk tot ziens op de velden van FC Driebergen in april, en zodra het kan en goed weer is, organiseren 

we graag weer een ouderontmoeting! 

Namens de Oudervereniging, Duifje Alderse Baas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 13 april 2022 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Op vrijdag 18 februari 2022 rapporten mee. 
Van 21 februari t/m 24 februari 2022 oudergesprekken. 
Van maandag 28 t/m maandag 7 maart 2022, voorjaarsvakantie. 
Op maandag 7 maart 2022 studiedag, alle kinderen vrij. 
Op vrijdag 18 maart 2022  pannenkoekendag. 
Van maandag 28 t/m 30 maart 2022 kamp groep 8. 
Van vrijdag 15 t/m maandag 18 april 2022 paasvakantie. 
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