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 Sinterklaas -1: aankomst donderdag 5 december 2019 
Nog 7 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! 
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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. 
 

 Sinterklaas -2: schoencadeautjes 
Vanochtend bleek, dat het niet voor niks was geweest dat de 
kinderen van de onderbouw hun schoen hadden gezet en zo 
mooi liedjes hadden gezongen, want vanochtend zat er voor 
iedereen iets in de schoen. 
Maar soms moest er ook even gezocht worden! Zie het kaartje 
hiernaast. 
 
Dit schreven Evy en Emilie uit groep 3 daar over: 

de kaadoos laage bij meester koos en het was een 
spurtogt en heele leuke kaadoots 
de heele klas heevt mee ge holpe met de kaartjes te 
soeken 
 

 Licht aan! 
Het is in deze tijd van het jaar nog donker als de kinderen naar school fietsen. 
Iedereen die auto rijdt, weet dat fietsers in de schemering, vooral als het ook nog 
(mot)regent, slecht zichtbaar zijn als ze geen lamp aan hebben. 
Wij hebben de fietsenkeuring altijd in oktober, zodat de verlichting in orde is voor 
de donkere periode begint. Maar … dan moet je het licht wel aan doen! 
Daarom ons advies om het daar even goed met uw kinderen over te hebben. 

 

 Van de oudervereniging: Inning vrijwillige ouderbijdrage 
Het is weer tijd om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Voor de ouders/verzorgers die een automatische 
incasso hebben afgegeven zal dit op 30 november worden afgeschreven. Ouders/verzorgers die via 
een factuur betalen zullen eind november/begin december een factuur ontvangen. 
Mochten er betalingsproblemen zijn, dan kunt u de bijdrage via de gemeente laten betalen in het kader 
van de regeling "Meedoen in Noordenveld". Zie https://meedoen.gemeentenoordenveld.nl/  
Bij vragen/opmerkingen graag een bericht sturen via ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com 
Met vriendelijke groet, penningmeester Oudervereniging 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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