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 Plein -1: Jammer ! 
 
Het is jammer dat we tegenwoordig zo voorzichtig moeten 
zijn met het plaatsen van foto's in onze nieuwsbrief.  
 
Daardoor kunnen we niet de blije gezichten en het 
prachtige spelen van de kinderen laten zien bij onze 
nieuwe waterspeelplaats. 
 
Daarom een paar kindloze foto's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pomp werkt! 
 
Zwengelen om water te laten stromen. (Schoon water.) 
 

 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Fos Hemmes 

 

en wensen hem 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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Dammetjes bouwen.    Spannende onderdoorgangetjes! 
Waar stroomt het nu weer heen? 
 

 Vieze kleren, schone kleren 
U bent er vast wel aan gewend dat kinderen in deze tijd van het jaar vies in huis komen na het 
buitenspelen. Gelukkig zijn er wasmachines! 
Dat kinderen hun kleren in de pauze van school ook wel eens vies kunnen worden, is ook van alle tijden. 
Maar nu het plein door de werkzaamheden nogal zanderig is en door de enorme aantrekkingskracht van de 
waterspeelplaats, komen sommige kinderen vaker dan anders met natte en/of vieze kleren in school en 
naar huis. Als het plein klaar is en als de nieuwigheid eraf is, dan zal dat wel weer beter worden. 
In de medezeggenschapsraad is gesproken over het meegeven van schone kleren. Er is afgesproken dat als 
u als ouders uw kind goed kent en denkt "dat gaat vast niet goed, die zit straks doorweekt in de klas", dan 
mag u gerust droge kleren in zijn/haar tas stoppen. De tassen voor het brooddoosje zijn vaak groot genoeg 
om nog een droge broek of droge sokken bij in te stoppen. 
Op regenachtige dagen komen kinderen vaak al op laarzen naar school, die ze bij de jas neerzetten. Ook dat 
is een goed idee. 
TIP: schrijf vooral de naam van uw kind duidelijk in elke laars! 
 
De conciërges vegen het plein in deze periode extra vaak. 
 

 Plein -2: Hulp nodig 
Het volgende plein-project wordt het eiland en het amfitheater. Daarvoor is 
hulp nodig! 
Wij willen de kinderen graag laten meehelpen (het is hún plein), maar hopen 
vooral ook op zoveel mogelijk hulp van ouders (stoere moeders en vaders, 
en misschien ook grootouders) 
De volgende werkzaamheden zullen uitgevoerd gaan worden: 

Stenen verplaatsen van de parkeerplaats naar het plein (ter plaatse van het amfitheater), overgebleven 
grond naar achter de waterspeelplaats, puin in de container, kruien van grond en compost (in eerste 
instantie rond het palenveld), palen met touw plaatsen langs de plantvakken, inplanten struiken en 
heesters, tegels eruit halen bij het eiland en stapelen/metselen in het amfitheater. 
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U ziet het … genoeg te doen! 
Onze ontwerper Erik Sijtsma begeleidt de werkzaamheden. 
 
Wanneer: dinsdag 4 en woensdag 5 december (naar Sinterklaas zwaaien en meteen door naar het plein!), 
 vanaf het begin van de schooltijd tot zolang je kunt en/of het leuk vindt. 
Meenemen: schep en/of kruiwagen en handschoenen. 
Aanmelden: hoeft niet. Gewoon komen. Ook al kan je maar een uurtje! 
Betaling vindt waarschijnlijk plaats in koffie, thee en pepernoten. 
 

 Sinterklaasviering woensdag 5 december 2018 
Nog maar 6 nachten slapen … en dan brengt Sinterklaas met zijn gevolg zijn 
jaarlijkse bezoek aan Het Valkhof. 
Sinterklaas arriveert dit jaar weer via de Kiss & Ride zone. Daarom kunnen daar 
voor schooltijd geen auto’s geparkeerd worden. Wilt u bij het brengen van de 
kinderen uw auto op een andere plaats in de buurt van school parkeren? 
Ouders die de aankomst graag willen zien, verzoeken wij om dat te doen aan 
de overkant, op de stoep in de Statenlaan en eventueel aan de rand van de 
K&R zone. We verwachten de Sint tussen 8.30 en 8.45 uur. 
’s Morgens bij het binnenkomen kunnen de kinderen hun jassen eerst 
aanhouden. 
Met z'n allen wachten we Sinterklaas op op de K & R zone. Daarna gaan Sint en 
de kinderen  naar binnen. 

Meester Coos zal in Het Valkennest Sinterklaas  en de Pieten verwelkomen en alle klassen van de school 
zullen hen daar toezingen! Helaas kunnen daar geen ouders bij aanwezig zijn. 
 
De kinderen vanaf groep 5 mogen vanaf 8.00 uur de surprises naar binnen brengen. 
 
Alle kinderen krijgen in de fruitpauze een traktatie en drinken in Sintsfeer. Geen fruithap mee dus die dag! 
Wel moeten alle kinderen hun lunch meenemen. Lunchen doen we net als op andere dagen gewoon in de 
eigen klas. En net als op andere dagen zijn alle groepen om 14.00 uur vrij. 
 

 Luizen update 
Groep 3 is gecontroleerd en daarbij werden helaas wel luizen gevonden. 
 

 Van Buiten:  Junior Energie Coach  
Inschrijving Junior Energiecoach geopend; Met energie kun je lachen  
Primeur voor gezinnen in Groningen en Noordenveld  
Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie te 
besparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee! Gezinnen in gemeente Groningen en 
Noordenveld kunnen gratis meedoen en zich nu aanmelden.  
Startpakket, spelposter, en geheime weekopdrachten van Varkentje Rund  
Gezinnen ontvangen na aanmelding een startpakket met daarin o.a. een spelposter. Met een inlogcode is 
vanaf 2 februari wekelijks een nieuw onderdeel van het online deel van Junior Energiecoach bereikbaar. 
Daarop geheime opdrachten, en speciale Junior Energiecoach filmpjes van Varkentje Rund.  
Junior Energiecoach maakt bezig zijn met en nadenken over energie leuk!  
Kinderen (8-12 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline een spel met leuke, leerzame 
en opdrachten. Kennis en bewustwording over energie nemen toe. Thuis gaan ouders, broertjes en zusjes 
praktisch en spelenderwijs aan de slag met energiebesparing. Want met energie kun je lachen.  
Kinderen zijn de motor voor energiebesparing in gezinnen  
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Junior Energiecoach gaat over energiebesparing in gezinnen. Een project voor en door het hele gezin. 
Waarbij Junior Energiecoach gelooft in het kind als motor voor energiebesparing.  
Kinderen en ouders enthousiasmeren voor energie en energiebesparing  
Ons energiegebruik moet duurzamer. En duurzaam begint bij goed nadenken over je eigen energiegebruik. 
Met Junior Energiecoach leren gezinnen op een leuke manier en spelenderwijs over hun eigen 
energiegebruik. We laten kinderen en ouders ervaren dat je thuis makkelijk energie kunt besparen. Dat je 
zelf een bijdrage kunt leveren zonder dat dat ingewikkeld of duur hoeft te zijn.  
Landelijke primeur voor Groningen en Noordenveld  
Junior Energiecoach is een concept van Arjan Lucius.  
Gemeente Groningen, gemeente Noordenveld, Rijksuniversiteit Groningen en GasTerra steunen Junior 
Energiecoach. Daarom is de primeur om gratis mee te doen aan gezinnen in de gemeenten Groningen en 
Noordenveld.  
Meer informatie: www.juniorenergiecoach , Arjan Lucius: 06-39500701 , info@juniorenergiecoach.nl 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.juniorenergiecoach/
mailto:info@juniorenergiecoach.nl

