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 Frisse 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. 
 

 Plein 
1- Boring 
Gisteren heeft u misschien wel de grote apparaten op ons plein gezien, of de kinderen hebben er over  
verteld. Er is een diepe boring op het schoolplein gedaan (tot 33 meter) omdat we een waterspeelplaats 
willen maken met grondwater. Helaas … zonder resultaat. Onder het plein zit alleen maar potklei. 
Teleurstellend. We moeten nu bedenken hoe dat moet worden opgelost. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Hugo Bouwman 

Elin Nieborg 

James Kuiper 

Evy Gal 

Dagmar Wijnhold 

Sigrid Wijnhold 

Ahmad Alaqayleh 

Samih Alaqayleh 

Dana Alaqayleh 

Feline Visser 

Milan Visser 

Noëlle Bralts 

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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2- Hekwerk 
Waarschijnlijk volgende week wordt het metalen hekwerk aan de voorzijde van het plein aangepast, zodat 
het hele voorplein binnen de hekken komt. Dat is een verbetering qua toezicht op het plein, maar het ziet 
er misschien wel wat onvriendelijker uit. 
Het plein wordt daardoor wat minder toegankelijk en dat is ook de bedoeling. Er kan straks na schooltijd 
ook niet meer over het plein gefietst worden. 
Wij hebben wel bewust een 'overklimbaar hek'. Basisschoolkinderen die buiten schooltijd leuk op het plein 
spelen, zijn van harte welkom, als ze zich maar houden aan de aanwijzingen van de BSO-medewerkers en 
geen rommel of overlast veroorzaken. 
 

 Ludieke actie? 
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend conflict in het basisonderwijs over werkdruk, 
salarissen en personeelstekorten. Vorig schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest; ook in Noordenveld 
en ook op onze school. 
Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen min of meer opgelost voor een deel van het 
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een extra salarisverbetering afgesproken en er zijn 
maatregelen genomen om te proberen de werkdruk voor hen te verminderen. 
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden. Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen hier 
buiten. 
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd op 
woensdag 12 september a.s. Er is bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de school een 
ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan". U gaat daarover in de media vast meer vernemen. 
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze school, zullen daar niet aan meedoen. 
Het doel van de actie wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het niet gepast om op dit 
moment in actie te komen op een manier waarbij alle kinderen betrokken worden. 
 

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

 een Schoolgids (alleen de kinderen van groep 1 en groep 5) 

 een Jaargids (het oudste kind van het gezin dat hier op school zit) 

 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: 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. 
 

 Van de Startgroep 
Hallo allemaal! 
Nog een dikke 2 weken en dan is het zover: De Rodermarktparade!!! 
Wij zijn  met de ouders uit groep 2 al vanaf juni heel hard aan het werk om ook dit jaar weer een prachtige 
wagen te bouwen met het thema Chinees Nieuwjaar! Dit gaat heel goed en we hebben een super gezellige 
groep waarmee we alle doordeweekse avonden op de boerderij aan de Norgerweg te vinden zijn! Zelfs in 
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de zomervakantie heeft iedereen wanneer hij of zij kon meegeholpen om dit pronkstuk af te krijgen voor 
Rodermarkt. 
Nu nadert het moment suprême en er is nog steeds erg veel te doen dus kunnen we nog wel wat extra hulp 
gebruiken! Wie komende 2 weken een avond niks te doen heeft of het gewoon leuk vindt om een avond te 
helpen bij onze wagen is van harte welkom aan de Norgerweg bij de Blakervelderhoeve!! 
De koffie staat klaar en natuurlijk drinken we ook altijd nog een drankje om de avond af te sluiten! Hopen 
jullie daar te zien! 
Groetjes van de Startgroep Rodermarktwagen 2018 

 

 Luizen update  
Groep 6a is gecontroleerd en daarbij is niets aangetroffen. 
 

 Van buiten: Samen zingen! 
Houd je van zingen en wil je je stem ontdekken? Bij de koorschool gaan we al zingend en spelend op de 
cymbaal aan de slag met kinderliedjes en muziektheorie. Je leert goed te ademen en jezelf te presenteren 
op een podium. Zingen bij de Roden Girl Choristers is musiceren op topniveau en zelfvertrouwen 
ontwikkelen. Je werkt samen in een hechte groep waar plezier en inspanning hand in hand gaan.  
Kom ervaren hoe geweldig samen zingen is! Nieuwsgierig?  
Open Dag 15 september:  
16.00 uur kennismakingsles voor meisjes vanaf 6 jaar.  
16.45 uur gratis mini-concert door de Roden Girl Choristers. 
Adres: Padkamp 2B Roden (Doopsgezinde Kerk) 
Meer informatie: Sonja de Vries info@rodengirlchoristers.nl of 0629446694 
www.rodengirlchoristers.nl  
 

 Op de folderkast 
LIO-Kidzz. Typecursus voor kinderen groep 6-8. 
 
Wat is de folderkast?  
Wie al langer kinderen op Het Valkhof heeft, weet dat wel, maar voor de 
anderen even een korte uitleg. 
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. 

mailto:info@rodengirlchoristers.nl
http://www.rodengirlchoristers.nl/
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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 dit soort folders daarom 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 
 


