
 

Valkinfo 14  13 december  2018 

  

 
 

   
 

 Sinterklaas 
En weer is het Sinterklaas gelukt om op zijn 
verjaardag tijd vrij te maken voor de 
kinderen van Het Valkhof! 
Deze keer kwam hij met zijn Pieten lopend 
naar de school. Daar waren zowel nieuwe 
Pieten bij als Pieten die al heel vaak door de 
schoorsteen zijn gegaan. Gelukkig stonden 
overal pijlen om de Wegwijs Piet te helpen. 
Eenmaal binnen bleek dat de Pieten 
allemaal hadden leren lezen. De laatste Piet 
die dat leerde, moest even een klein testje 
doen van de Sint en toen kon ook hij zijn 
Pietenmuts uitgereikt krijgen. 

Daarna gingen de grotere kinderen naar de eigen klassen om hun eigen feest te vieren (erg mooie surprises 
en gedichten; compliment!) en had de onderbouw een circuit met zang en dans 
(o.a. met Dance Devotion) en een bezoekje van de Sint in de groep. 
We zagen weer veel blije gezichten. Het was weer een spannende, maar 
gezellige dag. 
Iedereen die heeft meegeholpen danken wij hartelijk namens de kinderen. 
 

 Drents Verkeerveiligheids Label (DVL) 
In 2002 was onze school de allereerste school in Drenthe die het provinciale Drents Verkeerveiligheids 
Label (DVL) ontving. Het DVL is een project dat is gericht op allerlei vormen van verkeersveiligheid rondom 
de school en verkeerseducatie. 
In het kader van het DVL zijn er jaarlijks verkeerprojecten voor de kinderen, hebben we een 
verkeersoudersgroep en wordt er in alle groepen aandacht besteed aan verkeersonderwijs. 
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Om het label te mogen behouden, wordt de school eens in de vier jaar bezocht door iemand van de 
provincie die in een gesprek met directie en verkeersouders checkt of nog aan de criteria wordt voldaan. 

Vorige week hebben we een dergelijke controle gehad, met als resultaat dat het nog 
helemaal OK was! 
Hiernaast de mascotte Seef. 
Inmiddels verwerven steeds meer scholen het DVL en ook andere provincies hebben 
het initiatief van Drenthe overgenomen. (Daardoor mogen wij ons zelfs de eerste van 

Nederland noemen.  ) 
Zie ook https://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/veilig-gedrag/drents-verkeersveiligheidslabel  
 

 Klaar-over gezocht 
Zoals u weet, is het veilig laten oversteken van de kinderen een mooie en belangrijke 
manier om actief te zijn op school. 
Nu zoeken wij met spoed een klaar-over voor de woensdagochtend voor schooltijd, 
omdat iemand het niet meer kan combineren met haar werktijden. 
Misschien kan iemand die al klaar-over is of is geweest, iets voor ons betekenen. 
Maar ook als je geen ervaring hebt, kan je je natuurlijk aanmelden. Graag zelfs! Je 
wordt goed begeleid en voorbereid op je nieuwe rol. 

Je kunt je opgeven bij school (dalton@hetvalkhof.nl , 050-5017300 of even langskomen) of bij de 
verkeersouders (wb-racing@hotmail.com). 
 

 Opbrengst Kinderpostzegels 
De foto hiernaast zegt alles.  
Mooie opbrengst voor het goede doel. 
Goed gedaan jongens en meiden van groep 8! 
 

 Luizen update 
In groep 8 zijn luizen gevonden. 
 

 Plein 
Je zou het niet zeggen, maar hier komt een mooi speeleiland. De 
uitgekomen tegels worden verderop verwerkt in het amfitheater. 
Benieuwd hoe het wordt? Kom gerust eens even kijken. 
 
Ook de afgelopen dagen hebben kinderen en ouders mooi geholpen. 
Hartelijk bedankt daarvoor! 
Maar u ziet dat er nog veel moet gebeuren. Dus als er weer hulp gevraagd 
wordt en u bent in de gelegenheid om (letterlijk) een steentje bij te 
dragen, doe dan gezellig mee. Wanneer we weer hulp kunnen gebruiken is 
nu nog moeilijk te zeggen. 
 
Heeft u trouwens gezien dat er voor de kleuteringang een grote boom is 
geplant? Dat is een walnoot, die in de zomer lekker schaduw geeft en 
lekkere walnoten. 

 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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