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 Kerstdiner 
Donderdag a.s., 21 december hebben we dankzij de geweldige medewerking 
van een heleboel ouders, weer het traditionele kerstdiner voor de kinderen. 
De tijden zijn als volgt: 
v.a. 17-15 Ouders kunnen de gerechten die ze hebben gemaakt naar  
   binnen brengen. 
17.30-18.30 Diner voor de kinderen. 
Voor ouders die nog even buiten moeten wachten heeft de oudervereniging 
een standje met een hapje en drankje tegen de kou. 

Op de dag voor het diner moeten de kinderen alvast het volgende meenemen: 

 een beker voor het drinken 

 eventueel een kommetje voor de soep of het dessert 

 een bordje, 

 een mes, vork en lepel 

 een servetje 

 een plastic tas, waarin de gebruikte spullen weer mee naar huis genomen kunnen worden. 

 een extra (plastic) tas voor knutsels, werkbladen e.d. die mee naar huis mogen. 
 

 Kerstkaart voor ouderen 
Gisteren, woensdag 13 december, hebben wij een kaart geschreven aan oude mensen die in een 
verzorgingshuis wonen. Ze zijn vaak alleen, dus hadden we allemaal onze eigen kaart bedacht. 
Een voorbeeld: hallo oude mevrouw of meneer, ik wens je een fijn nieuwjaar! 
Dat was dus heel leuk. 
We gaan de kaarten niet zelf sturen, dat doet juf. 
Geschreven door Maud en Lone uit groepn 4 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Niels Lem 

 

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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 Vooraankondiging schoolfeest 
Voor in uw agenda: Het schoolfeest voor de groepen 3 t/m 8 staat gepland op vrijdagavond 16 februari. 
Nader bericht volgt te zijner tijd. 
 

 Ter herinnering: Over het naar binnen brengen 
Wij herinneren u graag aan een afspraak in de school over het naar binnen brengen van de kinderen. 
Ouders die hun zoon/dochter van groep 1 of 2 tot in de klas naar binnen, kunnen dat gerust doen. Maar na 
een paar weken in groep 3 en zeker vanaf de herfstvakantie, verwachten wij eigenlijk dat de kinderen 
zelfstandig binnenkomen, hun jas ophangen en dergelijke. Dit geldt uiteraard ook voor de groepen 4 en 
hoger. Veel kinderen in de kleutergroepen kunnen dit zelfs al. 
Sommige ouders zullen dit misschien onaardig vinden klinken, maar er zijn drie belangrijke redenen 
waarom wij ouders van groep 3 en hoger vragen om buiten afscheid te nemen. 
Ten eerste willen wij op school, en helemaal als daltonschool, de zelfstandigheid stimuleren. Dus zelf jas 
aan/uit doen en ophangen, zelf je tas op de goede plek opbergen en dergelijke. Kinderen van groep 3 en 
hoger kunnen dat heus zelf en zo niet, dan willen we ze dat graag leren. 
De tweede reden is, dat het in de gangen en voor de klasdeuren best wel druk is met kinderen en dan helpt 
het voor de overzichtelijkheid en rust niet als daar ook nog volwassenen tussendoor lopen of staan te 
praten. 
Tot slot kan het heel verleidelijk zijn om bij de deur nog even een praatje te maken met de juf of meester, 
maar die wil eigenlijk alle aandacht kunnen geven aan het verwelkomen van de kinderen en het starten van 
de dag. 
Wie een korte vraag of mededeling heeft die per se nog even voor schooltijd met de leerkracht besproken 
moet worden, kan natuurlijk best even mee naar binnen komen, maar we hebben het liefste dat 
gesprekken met leerkrachten na schooltijd plaatsvinden, omdat er dan alle tijd voor is. Nog beter: maak 
even een afspraak. 
 

 Sprookje 
Al sinds mensenheugenis is er in december "het sprookje" voor de kinderen van de basisscholen. Morgen is 
het zo ver. Dan gaan de groepen 5  en 6 samen in de bus naar de Postwagen in Tolbert om te kijken naar 
"De Gouden Spiegel van Pierewiet". Dat wordt vast weer leuk. 
Een mooie opvoering is natuurlijk prachtig, maar wij vinden het ook altijd belangrijk dat kinderen leren hoe 
je je als publiek hoort te gedragen tijdens zo'n opvoering. Daar bereiden we de kinderen ook op voor. 
Voorbeeld: Bij een televisieprogramma kan je er gerust tussendoor praten, want de acteur op het scherm 
merkt daar niets van, maar bij een live toneelstuk kan dat natuurlijk absoluut niet. 
De opvoering is daarom voor ons ook pas een succes als we er weer trots op kunnen zijn dat de Valkhof 
kinderen zich keurig hebben gedragen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


