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 Kerstdiner 
Het is inmiddels een traditie geworden: het kerstdiner. 
De leerkrachten van de groepen hebben ouders gevraagd om iets voor het 
buffet van de groep te maken. 
Via een intekenlijst of 'ballen in de kerstboom' kunt u laten weten of u iets 
wilt en kunt maken. Om te voorkomen dat er te veel wordt gemaakt en er 
veel kostelijk eten overblijft, hoort u daarna van de leerkracht hoeveel er 
ongeveer nodig is. 
 

 Van de OV: Pannen gevraagd 
Op donderdag 20 december is de kerstviering op school. Wij als 
oudervereniging zullen voor wat lekkers zorgen. Hiervoor hebben wij echter pannen nodig. Doordat de 
keuken verbouwd is, hebben wij pannen nodig voor een inductieplaat. Wie heeft pannen over of van wie 
kunnen wij deze pannen deze dag lenen? 
Ook zijn wij op zoek naar pannen die op een gewone opwarmplaat kunnen. Wie heeft hiervoor pannen 
over? Doorgeven mag aan westerhofchantal@gmail.com  
Alvast bedankt namens de oudervereniging. 
 

 Opening bieb 
De nieuwe bibliotheek die wij 
op onze vide hebben, is 
gisteren, tijdens het 
maandelijkse 
Verjaardagszingen, officieel 
geopend door onze jarigen van 
de maand december. 
 

De bieb werd, om hem uit te proberen, al een beetje gebruikt, maar dankzij ouders en stagiairs die kunnen 
helpen bij de uitleen, kan hij nu elke dag voor de kinderen even open zijn, zodat ze hun boeken kunnen 
ruilen. 
Voor de kleuters staan er in het Valkennest 2 kisten met prachtige boeken op hun niveau. 
De boekencollectie wordt door de Openbare Bibliotheek van Roden continu actueel en gevarieerd 
gehouden. Wij denken dat we op deze manier het lezen enorm stimuleren. Veel lezen betekent dat je veel 
nieuwe woorden leert, dat je ongemerkt leert hoe je woorden foutloos moet schrijven en dat je veel leert 
over taal en de betekenis van de woorden. Maar vooral geeft het natuurlijk veel plezier. 
Wie benieuwd is naar hoe het is geworden, kan gerust even komen kijken. En als u daardoor enthousiast 
wordt om ook mee te willen helpen, dan kunt u dat melden bij Hilde Gruppen. 
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Uitstalling gevonden voorwerpen 
De doos met gevonden voorwerpen zit alweer tot aan de rand toe vol. 
Daarom stallen onze conciërges deze spullen morgen, vrijdag 14 december allemaal uit in de Valkuil. 
Dan kunt u even kijken of er nog eigendommen van u tussen zitten. 
De spullen blijven een week liggen. 
Wat naderhand achterblijft, moeten we helaas wegdoen. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


