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Vanaf 9 mei: 
 
Bs Valkenburg 
Plenkertstraat 42 
6301 GM Valkenburg 
 

http://www.bs-valkenburg.nl/


 

Het college van bestuur van Innovo heeft 1 april 2016 positief ingestemd met de nieuwe naam 

van onze school: bs Valkenburg 
Vanaf 9 mei zullen we de  

naam bs Valkenburg voeren met 

nevenstaand logo.  

De officiële opening en een open dag 

zullen in het nieuwe schooljaar 

plaatsvinden. 

 

Verhuisprogramma: 

Donderdag 21 april in de middag zullen alle kinderen symbolisch met hun spullen verhuizen 

van de locatie aan de Bosstraat naar de Plenkertstraat.  We vragen om uw kind woensdag 20 of 

donderdag 21 april een plastic draagzak of een rugzakje mee naar school te geven. Hierin 

stoppen de kinderen dan hun etui en een paar schriftjes die we samen “verhuizen” . We lopen via 

de veilige school- thuisroute naar bs Valkenburg. Onze verkeersouders/brigadiers zijn gevraagd 

ons te ondersteunen. Verder in de middag zetten we hen in het zonnetje zetten en bedanken hen 

voor hun inzet de afgelopen jaren als verkeersbrigadier. 

Vrijdag 22 april vinden de Koningspelen plaats. Alle kinderen komen gewoon `s morgens naar 

de locatie aan de Bosstraat. Unit 1-4 viert de Koningspelen op school en unit 5-8 gaat naar de 

Polfermolen. Klik hier voor nadere ouderinfo voor unit 1-4 en hier unit 5-8. We zoeken nog een 

paar ouders die bereid zijn om op donderdag 21 april tussen 15.00-19.00 uur het ontbijt op te 

halen bij de Jumbo in Meerssen. Tot nu toe heeft zich nog niemand aangemeld. Graag melden 

vóór woensdag 20 april bij Berty Cremers. Klik hier om haar een e-mail te sturen.  

Na de meivakantie 9 mei 

Na de meivakantie op maandag 9 mei verwachten we alle kinderen op bs Valkenburg aan de 

Plenkertstraat. Onze ouders zijn uitgenodigd om de eerste dag, dus 9 mei mee naar binnen te 

komen en de klassen te bezichtigen. De leerkrachten zullen dan kort in de groep van uw kind 

enkele zaken van huishoudelijke aard aan u mede delen.   

Halen en brengen van de kinderen  

U kunt  KORT parkeren op de Odaparking, gelegen aan het Odapark, een kwartier voor en na 

school. Het is echter NIET toegestaan om de weg tussen de school en de Polfermolen in te 

rijden…….We wensen u een hele fijne meivakantie en tot de 9e in ons nieuwe gebouw! 

Directie en team bs Valkenburg 

 

http://www.bs-plenkert.nl/bestanden/406655/ouders-koningsspelen-1-tot-4-aril-2016-FUSIESCHOOL.pdf
http://www.bs-plenkert.nl/bestanden/406654/ouders-koningsspelen-5-tot-8-FUSIESCHOOL.pdf
mailto:berty.cremers@innovo.nl?subject=Ontbijt%20Koningsdag

