
 

Valkinfo 10  16 november  2017 

  

 
 

 Uitslag MR-verkiezing 
Voor de medezeggenschapsraadsverkiezingen zijn door ouders van de school enige tientallen stemmen 
uitgebracht. 
Na telling bleek dat Marjan van Erp de meeste stemmen had gekregen. 
Zij is daarmee verkozen tot MR-lid van de oudergeleding. Daarmee feliciteren we haar van harte en we 
hopen dat ze een interessante tijd in de MR zal hebben. 
 

 HVO: Mandala's groep 6/7 
De groepen 6 en 7 gemaakt hebben met HVO mandala’s gemaakt. 
De 1e les ging over de belevenis van leerlingen met de natuur en in de natuur. Daarnaast hebben we 
gepraat of natuur belangrijk is voor ons als mens en waarom. 
De 2e les zijn we met natuurmateriaal aan de slag gegaan. Dit is dus een cadeau van de natuur aan ons in 
de vorm van bladeren, eikels enz. De leerlingen hebben er vervolgens mooie kunstwerken van gemaakt. 
Maar zoals de natuur vergankelijk is is dat ook met de kunstwerken. Aan het eind van de les moesten ze 
weer weg. Als blijvende herinnering zijn de volgende foto’s gemaakt. 
Hartelijke groet, Linda Schild (HVO leerkracht) 
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 Het Zwemcircuit 
Maandag 13 November 2017 zijn de groepen 6 tot en met 8 naar het zwemcircuit 
geweest.  
We gingen met de fiets om 08.05 naar het zwemcircuit in de Hullen.   
Je moest om 08.30 aanwezig zijn. 
We gingen naar het zwembad en daar waren allemaal onderdelen. 
Je was verdeeld in groepen van a tot en met j en voor elke letter was een onderdeel. 
Je was verdeeld onder elke letter.  

Er waren 2 groepen a en die moesten tegen en elkaar strijden, en dat was het zelfde bij b tot en met j. 
Als je bij een onderdeel bent mag eerst het eerste team 2 minuten en daarna het tweede team 2 minuten. 
Een voorbeeld van een paar onderdelen zijn: het gat waar je in moet duiken, een lange mat op het water 
waar je zo snel mogelijk aan de overkant moet zijn en een bal die je moet overgooien en als je de bal vangt 
heb je een punt. 
Bij elk onderdeel staat een begeleider.   
Als je alle onderdelen had gedaan mocht je douchen en daarna weer omkleden.  
Als iedereen dat had gedaan gingen we terug op de fiets naar school. 
De ouders die hebben meegeholpen, bedankt voor het helpen. 
Dit was het zwemcircuit bericht van maandag 13 november. 
Dit bericht is geschreven door Jurre Geveke en Guido Ruijs. 
 

 Dozen naar asielzoekerscentrum 
Al voor de zomervakantie heeft een aantal kinderen schoenendozen gevuld met allemaal spulletjes die leuk 
of nuttig zouden kunnen zijn voor leeftijdgenootjes die in minder fijne omstandigheden leven dan wij. 
Deze dozen worden morgen door een paar kinderen naar het asielzoekerscentrum in Veenhuizen gebracht. 
daar zal het ongetwijfeld goed terecht komen. 
 

 Luizen update 
Groep 5/6-b is luizenvrij. 
 

 Van buiten:  
Sinterklaas geeft in de Bibliotheek een schoenboekje cadeau 
Sinterklaas komt op 18 november weer in Nederland. Hij komt ook langs in de 
bibliotheken van Noordenveld. Kinderen die hun schoentje zetten in de bibliotheek 

krijgen een schoenboekje met voorleesverhaaltjes van kinderboekenschrijfster Tosca Menten. 
Kom vanaf 18 november een vouwschoen ophalen in een van de bibliotheken. Knutsel het schoentje in 
elkaar, versier het en zet het in de Bibliotheek. Vanaf 29 november komt Sinterklaas langs om de schoenen 
te vullen met voorleesboekjes. Voor kinderen van 3 – 6 jaar. 
Piet komt voorlezen in Bibliotheek Roden 
Op woensdag 29 november komt de Voorleespiet in Bibliotheek Roden. Het voorlezen begint om 15.00 uur. 
De toegang is gratis!  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


