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 Morgen: Daltonkoffie 
Zo nu en dan organiseren wij voor belangstellende ouders een informeel inloopmoment 
waarbij we een onderwerp aan de orde stellen over onze werkwijze. Wij noemen dat 
Daltonkoffie. We willen dan ook graag van ouders horen hoe zij tegen dat onderwerp aan 
kijken. 
Morgen van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur bent u welkom in het lege lokaal naast groep 8-a 
van juf Rianne en meester Freerk. 
Een paar dagen geleden heeft u hierover een mailtje gehad. 
Het onderwerp is "ouderbetrokkenheid". We willen graag met u in gesprek over hoe u 

dat ervaart, wat u plezierig vindt en hoe het eventueel verbeterd zou kunnen worden. 
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Gewoon binnenlopen. 
 

 Donderdag margedag 
Volgende week donderdag, 21 november, hebben de kinderen vrij in verband met een margedag. 
Het team hebben dan een scholingsdag over het onderwerp "Reflecteren". 

Dat is in het daltononderwijs een belangrijk onderwerp, omdat wij het erg 
belangrijk vinden dat kinderen leren na te denken over wat goed gaat, wat er 
nog verbeterd kan worden en hoe je dat dan kunt aanpakken. 
Voor ons als leerkrachten is het natuurlijk de kunst om dat de kinderen te 
leren. 

 

 Van groep 7:Het zwemcircuit 
Het begon op de Kiss & Ride Zone. Om 8:10 uur vertrokken we naar 
sporthal de Hullen. Iedereen zat in een ander groepje. Om 8:30 uur 
waren we aangekomen. Toen gingen we omkleden en daarna bij het 
zwembad verzamelen met de rest. Iedereen werd naar een 
onderdeel gestuurd. Er was a, b, c, d, e, f, g, h, i en j. Alle onderdelen 
waren een wedstrijd. Er was voor elk onderdeel een record en een 
winnaar. Er waren 18 teams. Om 10:15 uur fietsten we terug naar 
school. 
 

Groepje van Tess, Tess, Lisa, Zoë en Jelte, groep 7 
 
 

 Luizen update 
Groep 5-a is luizenvrij. 
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 Van buiten -1:Kangoeroe Klup korfbalvereniging Noordenveld de zaal in. 
Na een succesvolle start op het veld gaat de Kangoeroe Klup van 
korfbalvereniging Noordenveld vanaf a.s. zaterdag de zaal in. 
Alle kinderen van 4, 5 en 6 jaar die graag een uurtje in beweging zijn en het 
leuk vinden om spelenderwijs kennis te maken met korfbal, zijn van harte 
welkom om één, meerdere of alle trainingen mee te doen. In de 

kangoeroetraining doe je spelletjes om allerlei (sport)vaardigheden zoals gooien, springen en samenspelen 
te oefenen onder de begeleiding van enthousiaste korfbaltrainers. Waar en wanneer? 
Locatie: Gymzaal OBS De Poolster in Nieuw-Roden 
Zaterdag 9 november | 10:00 uur 
Locatie: Sporthal De Hullen in Roden 
Zaterdag 23 november 2019 | 11:45 uur | Speciale Pietentraining 

Zaterdag 14 december 2019 | 11:00 uur 
Zaterdag 11 januari 2020 | 11:00 uur - locatie o.v. 
Zaterdag 18 januari 2020 | 10:30 uur 
Zaterdag 25 januari 2020 | 11:00 uur - locatie o.v. 
Zaterdag 8 februari 2020 | 11:00 uur 
Zaterdag 29 februari 2020 | 11:00 uur 
Zaterdag 14 maart 2020 | 11:00 uur 
Zaterdag 28 maart 2020 | 11:00 uur 
Kosten: gratis 

Vrije inloop, aanmelding niet nodig. 
Meer informatie bij Anna de Boer (06 1399 8838) 
Onze enthousiaste trainers zijn er klaar voor. Doe jij ook mee? 
Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk van harte welkom! 
Ouders kunnen blijven om te kijken. 
 

 Van buiten -2: Gastouders gevraagd 
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland  is in 
Roden, Leek en omgeving op zoek naar gastouders voor kinderen 
uit Wit-Rusland in de maand juni 2020.  
De mensen in Wit-Rusland, 35 jaar geleden getroffen door de 

Tsjernobyl kernramp, hebben nog steeds last van de atoomrampsporen. 
Wilt u uw huis en hart open stellen voor kinderen die het hard nodig hebben?  
Hebt u in de maand juni tijd om één of meerdere kinderen te ontvangen?   
Denkt u erover, maar wilt u eerst meer informatie?  
Afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd van uw eigen kinderen, jongens/meisjes, kunt u aangeven welk 
gastkind (van 9 t/m 11 jaar) het beste bij uw gezin past.  
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een activiteitenprogramma volgen. 
Onze ervaring is dat het verrijkend kan zijn om kennis te maken met een andere cultuur.  
Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl   
(tel: 050-5015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com  
Omdat het afhankelijk is van het aantal gastgezinnen hoeveel kinderen we komend jaar kunnen ontvangen, horen 
we heel graag zo spoedig mogelijk van u, uiterlijk vóór 26 januari 2020. 
Meer informatie vindt u op onze website: www.tsjernobyl-rodenleek.nl  
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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