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 Goede start 
De eerste schooldag was zoals altijd best wel spannend voor de meeste 
kinderen; je vakantie is voorbij, je komt meestal in een nieuwe groep en/of in 
een ander lokaal en hebt vaak één of twee nieuwe leerkrachten. 
Voor de kinderen van het lijstje hierboven kwam daar nog bij dat ze op een 
nieuwe school begonnen. 
We doen samen ons best om ervoor te zorgen dat alle nieuwe kinderen zich 
snel zullen thuis voelen. 

 
Het thema van de Vreedzame School lessen is dan ook "We horen bij elkaar."  
Een frisse, optimistische start betekent het begin van een fijn schooljaar. 
 
Niet alleen de kinderen, maar ook  de ouders en leerkrachten wensen we een 
mooi schooljaar toe waarin we goed met elkaar samenwerken. 
 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Mila Beukema 

Jente Bron 

Boaz van der Sluis 

Suuz Weegenaar 

Féline Schuiling 

Massa Aidy 

Sophie Drent 

Lisa Erenstein 

Jolijn Sanneman 

Lamar Alhamwi 

Dallas Reitsema 

Lauren de Jong 

Menno Woudstra 

Tom de Jonge 

en wensen hen een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Even voorstellen -1: juf Marieke van Duuren 
Mijn naam is Marieke van Duuren, 39 jaar en komend jaar ga ik aan het werk op het 
Valkhof in groep 1/2-a.  
Na 15 jaar te hebben gewerkt in de sector Sport en Gezondheid werk ik sinds  
2,5 jaar met veel plezier voor Opo Noordenveld. Ik ben getrouwd met Jeroen 
en samen hebben we 3 kinderen, Rohan, Vigo en Elin. 
Mijn hobby’s zijn wandelen, leuke dingen ondernemen met man en kinderen, lezen,  
drummen en skiën. Ik heb heel veel zin om komend schooljaar een bijdrage te mogen 
leveren aan het onderwijs op Het Valkhof. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met 

de collega’s, ouders en natuurlijk de kinderen. Tot gauw! 
 

 Even voorstellen -2: juf Renate de Grijs 
Met veel plezier ben ik deze week gestart op ODBS Het Valkhof. Op maandag en dinsdag 
ben ik te vinden in groep 5-b en donderdag en vrijdag ben ik bij de kleuters. Sinds 2002 
ben ik werkzaam voor OPON en heb op verschillende scholen ervaring opgedaan als 
leerkracht en IB-er. Ik woon samen met mijn man in Peize. Onze dochter en zoon zijn 
inmiddels uit huis.  In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een boek te lezen, te koken, 
naar het theater te gaan of te wandelen of te fietsen. Vervelen doe ik mij niet. 
Grappig is te vermelden dat ik vroeger  gymles had in de gymzaal aan de Schonauwen 
en daar nu zelf op dinsdag de gymles ga verzorgen. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in 
Roden en ben daardoor bekend in het dorp. 

 

 Minder / geen klaar-overs 
Met pijn in het hart hebben wij voor de zomervakantie moeten besluiten om het klaar-over rooster te 
halveren, vanwege een groot gebrek aan vrijwilligers. 
Er zijn nu alleen nog klaar-overs op onze oversteekplek (Hofstedenlaan) vóór schooltijd en niet meer erna. 
Sommige ouders en kinderen maken gebruik van de oversteekplaats bij de Kastelenlaan, waar CBS De 
Hoeksteen een klaar-overbrigade had. Inderdaad "had", want net als wij hadden zij te kampen met een 
groot tekort aan brigadiers, waardoor zij hebben besloten om helemaal te stoppen met klaar-overen. 
Houdt u hier svp rekening mee. 
 

 Bezoek Pabo studenten 
Volgende week donderdagmiddag, 5 september, stroomt de school vol met pabo-studenten van de Hanze 
Hogeschool. De Pabo is de Padagogische Academie voor het Basis Onderwijs; de opleiding waaraan je 
studeert om leerkracht op een basisschool te worden. 
In het kader van hun introductieweek doen zij in de meeste (maar niet alle) groepen een activiteit met de 
kinderen. 
Meesters en juffen zijn tegenwoordig hard nodig, dus als school werken wij altijd graag mee aan stages en 
andere zaken die jonge, enthousiaste mensen helpen goede leerkrachten te worden. 
 

 Luizen update 
De luizenvaders en -moeders zijn alweer in actie. Fijn, want na een zomervakantie waarin kinderen met 
veel andere kinderen in aanraking komen, zijn er altijd veel kriebelbeestjes te vinden. 
Eerst vangst: In groep 1/2-a zijn luizen gevonden. 
 

 Ontvangen en/of mee terug 
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Deze week ontvangt u van ons. 

 een Schoolgids (alleen de kinderen van groep 1 en groep 5; maar staat ook op de website); hierin staat 
uitgebreid  beschreven hoe het er op school aan toe gaat 

 een Jaargids (het oudste kind van het gezin dat hier op school zit; staat ook op de website); dit is een 
bijlage bij de Schoolgids en bevat actuele data, roosters, namen e.d. voor dit schooljaar 

 een setje formulieren (ieder kind): 
1-   Contact- en opvangadressen (graag invullen met actuele gegevens; uw kinderen kunnen samen op 
 één formulier) 
2-   Toestemming publicatie foto's en video's (graag voor ieder kind een invullen; moet jaarlijks) 
3-   Toestemming vermelding adresgegevens (graag voor ieder kind een invullen; moet ook jaarlijks) 
4-   Oudervereniging, Doorlopende machtiging (alleen invullen indien van toepassing, namelijk als u nog  
 geen machtiging heeft afgegeven en dat wel zou willen.) 
5-   Ouderhulp (één formulier per gezin invullen is genoeg) 

Deze formulieren zouden wij graag ingevuld van u terug ontvangen. 
 
Tip -1: Op het formulier 'Contact- en opvangadressen' kunt u ook eventuele allergieën opgeven. Het is 
daarnaast wel verstandig om dit ook nog even persoonlijk te vertellen aan de nieuwe leerkrachten van uw 
kind. 
 
Tip -2: In de Schoolgids en de Jaargids staat nuttige informatie en schoolregels. Lees bijvoorbeeld de 
stukjes over het mobieltjesverbod, de verkeersregels rond de school, het trakteren en het rookvrije 
schoolterrein. 
 

 Wat 'n Kunst 
In juni van het vorig schooljaar 
hebben de groepen 4 
meegedaan aan het project 
Rootz in samenwerking met K38.  
 
Afgelopen zaterdag waren de 
“kunstwerken” te bewonderen 
in het centrum van Roden. 

 

 Van buiten -1: Activiteitenladder 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het 
kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van september t/m december.  
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en 
cultuurcoaches van Noordenveld, in samenwerking met verenigingen en instellingen.  
Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een dorp waar je niet woont. 
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met theater les, voetbalinstuif, kinderyoga, hardlopen, popkoor, snorkelen en 
een teken- en schildergroep.  
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In de herfstvakantie is er weer een Mega Speeldag in Norg. Ook kunnen kinderen in november kennismaken 
met ijshockey in Groningen.  
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 2 september op via 
www.activiteitenladder.nl  
 

 Van buiten -2: Sponsorfietstocht voor de opa’s en oma’s in De Hullen 
Samen op fietse om zo de niet-mobiele dorpsgenoten weer op de fiets te krijgen. Dat is de opzet van “Op 
Fietse”. Door middel van een puzzelfietstocht geld inzamelen om een elektrische driewieler te kunnen 
doneren aan Interzorg De Hullen, dat is het plan. 31 Augustus 2019 is het zo ver: Op Fietse! Help je mee om 
dit te realiseren?  
Met behulp van 23 ondernemers uit de gemeente Noordenveld wordt de dag feestelijk neergezet. Een 28km 
fietstocht door de prachtige omgeving van Roden, met interactieve posten, gezelligheid bij de start/finish en 
kans op leuke prijzen. Inclusief een fietscursus van de Fietsersbond en een lekkere luchkraam, waarvan de 
winst naar de e-trike gaat! 
Aan het eind van de dag zal met behulp van het ingezamelde deelname- en sponsorgeld een elektrische 
driewieler overhandigd worden aan Interzorg De Hullen. Deze zal hier als deelfiets gebruikt worden, zodat 
alle bewoners de fiets kunnen reserveren en zo weer heerlijk op pad kunnen! 
Enthousiast om je steentje bij te dragen? Geef je nu op! Dit kan bij Forza Fietsen of via www.enjoyevents.net 

en info@enjoyevents.net.  

Noteer het in je agenda: 31 augustus 2019. Start/Finish: Forza Fietsen (Rotonde Kanaalstraat-Ceintuurbaan 
Noord). Starttijd: 11 uur. Prijsuitreiking 16 uur.  
 

 Van buiten -3: Disco Zwemmen in Zwembad de Hullen 
Het is bijna zo ver. We gaan Disco zwemmen op zaterdag 7 september. 
DJ Mathijs komt met licht en geluid van ultra Dance muziek.  
Er worden spelletjes georganiseerd maar je kan ook vrij zwemmen. 
Disco zwemmen is voor basisschoolleerlingen met minimaal A diploma. 
Het is van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten 3,50 euro. Tot zaterdag 7 
september! Voor informatie (opgave is niet nodig)  050-5019268 of kijk 
op onze website www.sportcentrumdeHullen.nl 

 

 Op de folderkast 

 Typecursussen van verschillende aanbieders. (Typetuin, LOI Kidzz) 
 
Wat is de folderkast?  
Allerlei bedrijven vragen scholen om foldermateriaal mee te geven over 
producten die misschien interessant zijn voor ouders of leerlingen van de 
basisschool; vooral aan het begin van het schooljaar. 
Als school willen wij echter niet een doorgeefluik zijn van commerciele folders 
en ouders zitten ook niet te wachten op steeds weer ongevraagde glimmende folders van bedrijven die via 
de kinderen de ouders iets willen laten kopen. Wij delen zulke folders daarom meestal niet uit in de klas. 
Toch zijn er ook wel eens interessante aanbiedingen bij en die willen wij u ook weer niet onthouden. 
Daarom leggen wij commercieel materiaal altijd op onze folderkast, zodat ouders zelf kunnen bepalen of zij 
het willen hebben. Voorwaarde: het moet wel educatief zijn. In de Valkinfo zetten we altijd even wat er op 
de folderkast bij is gekomen. De kast bevindt zich in het Valkennest. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.activiteitenladder.nl/
http://www.enjoyevents.net/
mailto:info@enjoyevents.net
http://www.sportcentrumdehullen.nl/

