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Afsluiten schooljaar 

De lades van de tafeltjes zijn leeg. De tafels en stoelen zijn opgestapeld zodat de vloeren en lokalen kunnen 

worden schoon gemaakt in de vakantie. Als afsluiting hebben we met elkaar genoten van leuke juffendagen 

en de eindmusical van groep 8. En nu voor iedereen een hele fijne vakantie! 

 

 

  

 

 

VALKJE 4 

2010 

1412121 

10032  10 
  

 

Schooljaar 2021-2022 

  

 



Formatie schooljaar 2022-2023 

Onderstaand de formatie voor volgend schooljaar. We zijn blij dat we, ondanks het grote personeelstekort, 

de formatie rond hebben.  

Groep 1 Geertje van Schalm (maandag) 
Julia Stormer(dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 

Groep 2 
 

Feikje Zwerver (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 

Groep 3/4 Suzanne Niezink (maandag en vrijdagochtend 
Larissa Tulp (dinsdag, woensdag en donderdag) 
Ingrid Doeser (tijdelijk maandagmiddag) 

Groep 5/6 Hanneke Nijenhuis (maandag, donderdag en vrijdag) 
Dian Kocken (dinsdag en woensdag) 

Groep 7/8 Merel Jansen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) 
Ingrid Doeser (2 dagen ondersteuning) 

 
OVERIGE INZET 
Interne begeleiding    Brigita Schouten (maandag en donderdagmiddag) 
Leerkracht ondersteuner  Liek Molenaar (maandag, dinsdag en vrijdag) 
Remedial teaching   Dian Kocken (maandag) 
Conciërge    Weinand de Koster (dinsdagochtend en vrijdagochtend) 
Vakleerkracht gym   Eelke de Waal (woensdagochtend) 
Directeur    Ingrid Roelofs (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) 
 

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 22 oktober 2022 Zondag 30 oktober 2022 

Kerst Zaterdag 24 december 2022 Zondag 8 januari 2022 

Krokus Zaterdag 25 februari 2023 Zondag 5 maart 2023 

Goede vrijdag/Pasen Vrijdag 7 april 2023 Maandag 10 april 2023 

Koningsdag Donderdag 27 april 2023  

Mei Zaterdag 22 april 2023 Zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 Zondag 21 mei 2023 

Pinksteren Maandag 29 mei 2023  

Zomer Zaterdag 8 juli 2023 Zondag 20 augustus 2023 

 
Vrije dagen groepen 1 t/m 4 
 

Dinsdag 11 oktober 2022 Studiedag 

Donderdag 17 november 2022 Studiedag 

Donderdagmiddag 22 december va 12.15 uur 
Avond aanwezig op school i.v.m. kerstviering 

Studiemiddag 
Avond op school aanwezig 

Vrijdag 23 december 2022 Studie ochtend 

Maandag 6 maart 2023 Studiedag 

Vrijdag 16 juni 2023 Studiedag 

 
 
 
 
 
 



Vrije dagen groepen 5 t/m 8 
 

Dinsdag 11 oktober 2022 Studiedag 

Donderdag 17 november 2022 Studiedag 

Donderdagmiddag 22 december va 12.15 uur 
Avond aanwezig op school i.v.m. kerstviering 

Studiemiddag 
Avond op school aanwezig 

Vrijdagmiddag 23 december 2022 Studiemiddag va 12.15 uur 

Maandag 6 maart 2023 Studiedag 

Vrijdagmiddag 21 april 2023 Studiemiddag va 12.15 uur 

Vrijdag 16 juni 2023 Studiedag 

Vrijdagmiddag 7 juli 2023 Studiedagmiddag va 12.15 uur 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Wij kijken terug op een sportief en gezellig jaar waar veel activiteiten weer werden opgepakt na Corona. 

Woensdag 24 augustus 2022 is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) om 12.30 uur op het 

plein. Hierbij is iedereen uitgenodigd om te komen meepraten en te beslissen  

U bent allen uitgenodigd, hier is de agenda: 

• begroting jaar ’22/’23 ter goedkeuring 

• financiële afsluiting ’21/’22 ter goedkeuring 

• jaarlijkse ouderbijdrage op 49/80 euro houden, besluit 

• wvttk 
 
Fijne vakantie! 
De Oudervereniging, Sandra en Duifje 

 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

En zo is er weer een jaar voorbij en mag iedereen genieten van de zomervakantie! En hoewel het lijkt alsof 

we weer als van ouds kunnen genieten is het afgelopen jaar het tweede jaar geweest vol met Corona-

maatregelen. Dankzij hard werken van het schoolteam ook dit schooljaar weer zonder noemenswaardige 

gevolgen zoals uitval geleid en juist met een knap staaltje flexibiliteit en teamwerk door deze periode 

gekomen.   

Maar ook blij dat activiteiten zoals de opening van de nieuwe bibliotheek, pannenkoekendag en het kamp 

voor groep acht natuurlijk weer zijn gelukt! 

In het laatste Valkje was er een oproep voor een nieuw MR-lid en we zijn blij dat Remco van der Hoogt 

volgend jaar plaats neemt in de MR! Dat betekent tegelijkertijd dat we afscheid nemen van Corine van As 

en die we graag willen bedanken voor haar inzet en haar leiderschap als voorzitter de afgelopen jaren! 

De volgende MR vergadering is 23 september, u bent zoals altijd van harte welkom om deze vergadering bij 

te wonen! Geniet van de zomervakantie! 

Namens de oudergeleding 

Corine van As en Joep Hanraets 

  



 

Speelweek Seminarieterrein 

 Vrijwilligers Gezocht! Kom jij ook helpen?  

De Speelweek is dit jaar van 15 – 19 augustus op het Seminarieterrein. Lijkt het je leuk om 1 of 

meerdere dagen te helpen, meld je dan aan via onze website: www.speelweek.nl of via de mail: 

info@speelweek.nl. Ook bij de opbouw en afbraak hebben we nog hulp nodig:  

Opbouw: 10 t/m 14 augustus  

Afbraak: 19 t/m 20 augustus  

We zijn met elk dagdeel dat je kunt komen helpen blij. Twijfel je nog? Dit zijn de voordelen:  

• gratis dagkaart voor jouw kinderen op de dagen dat je komt helpen  
• gratis weekkaart voor jouw kinderen als je minimaal 3 dagen komt helpen  
• Lunch wordt verzorgd  
• Je hoeft niet 4x per dag heen en weer te fietsen van thuis naar het Speelweek terrein, maar alleen in de 
ochtend heen en in de middag weer voldaan naar huis.  
• En natuurlijk een topsfeer met heel veel blije gezichtjes  

 
Donateurs gezocht!  

Wordt jij maatje van de Speelweek?!  

Maak dan een periodieke donatie over of via de QR code hiernaast en kom 

tijdens de Speelweek een handje zetten op ons Sponsorbord!  

Wil je eenmalig een donatie geven? Ook dat kan via de QR-code, maar ook via ons rekeningnummer: 

NL 22 RABO 0104 2494 39 t.n.v. Stichting Jeugd Rekreatie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 28 september 2022 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Van 9 juli t/m 21 augustus 2022 zomervakantie, alle kinderen vrij. 
Op maandag 22 augustus 2022 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 
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