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 Versierd 
Gisterochtend werden de kinderen bij binnenkomst van de school verrast 
door prachtige sinterklaasversieringen in de hele school. 
En als die sinterklaassfeer er nog niet was, …… dan is hij er nu zeker. 
Het kan haast niet missen of Sint en Piet zullen ook bij Het valkhof 
langskomen. 
 
 

 Reuze Keuze 
Een paar keer per jaar doen we 'Reuze Keuze'. Kinderen kunnen dan 
kiezen uit workshops die worden verzorgd door ouders en/of 
leerkrachten. Soms nemen we daarvoor een bepaald thema, zoals 
techniek. 
De volgende Reuze Keuze (voor groep 4 en hoger) is pas na de kerstvakantie, maar we brengen hem nu al 
onder uw aandacht, omdat we ook deze keer weer een speciale insteek hebben gekozen waar u misschien 
even over moet nadenken. 
 
Het zou mooi zijn als er deze keer ouders zouden zijn die 'interessante dingen' zouden kunnen vertellen of 
kunnen laten zien, of met de kinderen zouden kunnen doen. Daarbij bedoelen we deze keer geen creatieve 
of knutsel activiteiten. Maar denk bijvoorbeeld aan iets vertellen of laten zien over uw beroep, een 
bijzondere hobby, een reis die u heeft gemaakt, of het land waar u eerder woonde, of … 
De leerkrachten hebben de opdracht gekregen om binnen hun oudergroep één of twee ouders te zoeken 
die iets in deze sfeer zouden kunnen verzorgen tijdens Reuze Keuze, dus voor een groep kinderen uit 
verschillende klassen. Sommige ouders geven aan het begin van het schooljaar via een formulier op of ze 
kunnen helpen d.m.v. een gastles, maar leerkrachten weten van de meeste ouders helaas niet wat die in 
huis hebben. 
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Als u nu denkt "nou misschien kan ik wel een bijdrage leveren", meldt u het dan even aan de leerkracht van 
uw kind. Dan kan deze te zijner tijd kijken of dat past binnen het totale aanbod (dat moet wel wat 
gevarieerd zijn) en neemt dan contact met u op. 
 
We willen, als daltonschool, ook graag uit gaan van de vragen van de kinderen. Stel je voor dat zij graag iets 
zouden willen leren over treinen, over fietsbanden plakken of over het ziekenhuis, dan kunnen we deze 
vragen bijvoorbeeld in de nieuwsbrief zetten en op die manier ouders vragen of ze daar wat in kunnen 
betekenen. Dat zou dan weer mooi in Reuze Keuze kunnen worden opgenomen. 
Deze suggestie kwam trouwens van een van onze ouders. Leuk. Reuze Bedankt daarvoor! 
 

 De Bibliotheek Op School (DBos) 
Is samenwerking met de openbare bibliotheek van 
Roden is er op onze vide een nieuwe schoolbibliotheek 
ingericht. 
Er staat nu prachtig bibliotheekmeubilair met een 
prachtige bibliotheekcomputer op een prachtige 
bibliotheek uitleendesk. Maar het allerbelangrijkste is 
natuurlijk dat er ook prachtig mooie, nieuwe, moderne 
boeken voor de kinderen staan. 
Ook voor de kleuters staan in Het Valkennest twee 
bakken met boeken die bij onze bibliotheek horen. 
Het contract dat wij hierover met de bibliotheek 
hebben afgesloten, houdt onder andere in dat de bieb 
ervoor zorgt dat onze collectie continu actueel blijft. 

Nog wat medewerking gezocht 
Onze trouwe, vast bibliotheek-ouders hebben de afgelopen weken flink meegeholpen om alles te saneren 
en te herinrichten. Grote dank daarvoor! 
Maar nu zoeken we nog een paar mensen die nu en dan een uurtje zouden kunnen helpen op de 
uitleenmomenten voor de kinderen. 
Als u dat leuk lijkt, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Hilde Gruppen. (hildegruppen@hetvalkhof.nl ) 
 

 En de oude kastjes … 
U begrijpt het misschien al. De oude boekenkastjes (Ikea)die op de vide 
stonden, zijn over. En het zijn er best veel; ongeveer 15. 
Ouders die daar interesse in hebben kunnen zich even melden bij de 
conciërges. Een vraagprijs is er niet, dus wat u er maar voor over heeft, en op 
is op. 
 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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