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 Dringende oproep verkeersbrigadiers  
Voor schooltijd wordt door school en ouders gezorgd voor een veilige 
oversteek bij de Hofstedenlaan. 
De middag oversteek is door gebrek aan vrijwilligers sinds dit schooljaar 
helaas afgeschaft. De Hoeksteen stond verderop bij de weg en is om dezelfde 
reden helemaal gestopt. Zoals het nu gaat, houden wij de ochtend niet lang 
meer vol. We hebben een groot tekort aan brigadiers 
Vooruitlopend op komend schooljaar en het feit dat we nauwelijks 
vervanging kunnen regelen als dat nodig is, hierbij dringend het verzoek om 
je aan te melden.  
 Bij voorkeur vaste ochtend in de week. Dit kan ook samen met 
iemand, zodat je niet elke week hoeft te staan. Inval dus ook zeer wenselijk. 
 Om 08.10 vertrek van school, 8.15 uur bij de weg. Je bent om 08.30 
uur klaar. 
 Kinderen kun je eerder meenemen naar school. Ze worden 
opgevangen door de leerkracht. 

Goed om te weten: 
Voordat je kunt brigadieren is het bijwonen van een informatie avond / cursus van ongeveer een uur 
verplicht. Deze avond hebben we alvast gepland: dinsdag 10 december om 20.00 uur. De locatie wordt 
bepaald naar aanleiding van het aantal aanmeldingen. 
Deze avond wordt eens in de zoveel tijd georganiseerd. Twijfel je nog, of wil je komend schooljaar pas 
brigadieren? Meld je alvast aan.  
Informatie kun je opvragen bij Lya Muntinga, Marjolein Oudega of Maaike van Ellen.  
Aanmelden kan via maaike@vanellen.eu / 06-28886835 
Namens de verkeersouders, 
Maaike van Ellen 
 

 5e Ziekte 
Bij één van de kinderen zijn verschijnselen van de 5e Ziekte geconstateerd, maar er is geen diagnose 
gesteld. Toch noemen we het u even, zodat u het in de gaten kunt houden. 
Lees alle informatie hier: https://www.thuisarts.nl/vijfde-ziekte/mijn-kind-heeft-vijfde-ziekte 
 

 Gevonden voorwerpen 
Vanaf morgen, 22 nov., liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald in de Valkuil. 
Wat niet wordt opgehaald, moeten we helaas wegdoen. 
Voorkomen is beter …… 
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In de herfst- en wintermaanden raakt de doos met gevonden voorwerpen altijd snel vol met 
handschoenen, sjaals, mutsen en sloffen, naast de 'gewone' gevonden voorwerpen zoals gymschoenen, 
bekers en tassen. 
Er ligt vaak voor een flink bedrag aan gevonden voorwerpen op school, die niet worden opgehaald. Zonde. 
Tip: Schrijf daarom op zoveel mogelijk spullen de naam van uw kind en leer uw kind ook de waarde  van de 
spullen, zodat ze er zelf ook zorgvuldiger mee omgaan. 
 
 
 

 Boom opzetten  
Een boom die wordt geplant … is altijd interessant! 
Ook buiten valt er veel te leren, vooral als de planter er wat bij 
vertelt. 
Deze honingboom staat nu bij onze "achterdeur".  
Het plantseizoen is nu eerst voorbij. Volgend voorjaar worden er 
hier en daar nog wat struiken bijgeplaatst. 
 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


