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 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 samen met zijn Pieten met de VOR-bus en 
een taxi naar de school. De Sint vertelde dat hij een groot 
voorstander is van het openbaar vervoer. Hij was ten slotte 
ook met de trein naar Nederland gekomen, niet waar. 
 
Door de erehaag van kinderen ging hij naar binnen en daar 
begon de echte ontvangst door alle kinderen van Het Valkhof 

en van onze Hoge Holt groepen, in het Valkennest. 
Er waren optredens met muziek en dans. Dat was erg gezellig. 
 
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 en een 
bezoekje van de Sint in de 
groep. 
 
We zagen weer veel blije 
gezichten. Het was een spannende, maar erg gezellige dag. 
 
Iedereen die heeft meegeholpen danken wij hartelijk 
namens de kinderen. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Marlijn Smit 

 

en wensen haar 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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 Geboren … Milou 
Dat juf Karen al een poosje afwezig is, dat weten we. En dat ze afwezig is omdat 
ze een kindje krijgt, dat weten we ook. 
Maar dat dit kindje inmiddels al is geboren, …… dat hadden we nog niet verteld. 
Op 13 november 2019 is Milou Elise de Lange geboren! 
Dat is fantastisch nieuws. Milou is een lief, gezond meisje en haar ouders, juf 
Karen en Wilco, zijn heel blij met haar. 
Namens iedereen op het Valkhof wensen we Milou, Karen en Wilco een heel 
gelukkig leven met elkaar toe. 
Misschien dat de trotse juf Karen binnenkort even met Milou langskomt. 

Voor wie een kaartje wil sturen, het adres is Pinksterbloem 68,  9302 BD  Roden. 
 

 Kerst versiering 
Welke vaders en moeders willen maandag a.s., 9 december, wel helpen om de school in kerstsfeer te 
versieren? Dat is gezellig en vele handen maken licht werk. 
Vanaf 19.00 uur. Tot dan! 
Groeten, de Oudervereniging 
        

 Afmelden ziek kind 
Als uw kind ziek is, dan willen we graag dat u dat meldt door te bellen naar school (050-5017300). Vanaf 
8.00 uur en vaak al vroeger, wordt de telefoon opgenomen. 
Appt u dus niet naar de leerkracht. Om verschillende redenen bestaat de kans dat uw bericht dan niet tijdig 
bij de juiste persoon terecht komt. 
Als u de leerkracht na de ziekmelding nog een toelichting wilt geven, dan kunt u even mailen. De 
mailadressen zijn altijd <voornaam><achternaam>@hetvalkhof.nl. (bijvoorbeeld: 
coosboerma@hetvalkhof.nl) U kunt uiteraard ook na schooltijd even bellen, of langs komen. 
 

 Van buiten: Survivalrun Norg 
Op 19 april 2020 is er een survivalrun in Norg voor iedereen van 8 jaar en ouder.  

De survivalrun Norg is een uitdagende, gezellige run met een dorps karakter. Het parcours 
gaat via het dorp, over de brinken en door de weilanden en bossen van het dorp. Onze 
run heeft voor iedereen wat wils. 
Van de kleinsten tot de gevorderde survival-recreant. 
 De inschrijving is net geopend op https://www.survivalrunnorg.nl 

PS: Er worden ook nog vrijwilligers gezocht. De sfeer is vaak erg gezellig, dus lekker een dagje in het bos 
staan en naar fanatiekelingen kijken. Je mag als vrijwilliger eventueel de dag ervoor de run gratis lopen. 
Aanmelden kan via dezelfde website of vraag even bij Paula (moeder Magnus, Ella en Hugo). 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 

https://www.survivalrunnorg.nl/

