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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. 
Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 19 december. 
Vanaf 17.15 uur: Ouders kunnen de gerechten die ze hebben gemaakt naar binnen brengen. 
17.30-18.30 uur: Diner voor de kinderen. 
 

 Afscheid groepen 't Hoge Holt 
Als alles volgens plan verloopt, dan zullen de twee groepen van sbo (= speciaal basisonderwijs) school 't 
Hoge Holt in de laatste week voor de kerstvakantie onze school verlaten. 
Zij hebben dan bijna een jaar gebruik gemaakt van twee lokalen die wij over hebben. 
Het gebouw van 't Hoge Holt was te klein geworden door de flinke groei van het aantal sbo kinderen en 
totdat er een uitbreiding gerealiseerd was, heeft men onderdak gehad bij ons. 
Terugkijkend is dat heel goed gegaan. Voor beide schoolteams was het aanvankelijk best spannend, maar 
er is heel goed samengewerkt en de kinderen van beide scholen hebben waar dat mogelijk was ook dingen 
samen gedaan. Eigenlijk was dat wel heel uniek. In Nederland komt een dergelijke samenwerking tussen 
een gewone en een speciale basisschool maar weinig voor. 
Voor het personeel en de kinderen van 't Hoge Holt is het fijn dat ze weer onder dak kunnen in hun eigen 
school, bij hun eigen collega's en vriendjes/vriendinnetjes. We wensen ze daar veel plezier en geluk toe en 
danken ze voor de goede samenwerking. 
Intussen denken wij na over het weer in gebruik nemen van de lokalen die nu weer beschikbaar komen. U 
hoort daar later meer over. 
 

 De Vreedzame School  
In deze periode werken alle groepen aan het thema:  
'We hebben oor voor elkaar'.  
Dit blok wordt na de kerstvakantie afgerond. 
 
Doel van dit blok: De lessen gaan over communicatie, over praten met 
elkaar in plaats van praten tegen elkaar. 
In de lessen wordt er aandacht besteed aan: 
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 Duidelijk kunnen vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van 
conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren. 

 Goed en slecht kunnen luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te 
stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

 Het ontstaan én voorkomen van misverstanden. Wat wordt er bedoeld en hoe wordt iets 
begrepen? De kinderen leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

 Het herkennen van verschillende standpunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening 
of positie van een ander. 

 Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren. 
 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming. 
 In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de 

‘sociale media’. 
 

 Van buiten : Museum Kinderwereld: Heel Kinderwereld bakt!  
December is de maand van tradities, zo ook in Speelgoedmuseum 
Kinderwereld.  

Sinds 2013 worden elk jaar weer in december de antieke fornuisjes en bordjes met bestekjes uit het depot 
gehaald. Zelf pannenkoekjes bakken tijdens de kerstvakantie in het speelgoedmuseum is uitgegroeid tot 
een succesvolle en smakelijke traditie. Gehuld in een heus bakkersschort mogen kinderen hun eigen 
pannenkoekjes bakken. De baksels worden geserveerd op bordjes van oude kinderserviesjes en besmeerd 
met jam, stroop of poedersuiker. Dat wordt smullen geblazen!  
Gedurende drie dagen kunnen er pannenkoekjes worden gebakken.  
2e Kerstdag (do 26 dec), zondag 29 december en zondag 5 januari tussen 13 en 15.30 uur: pannenkoekjes 
bakken  
Op de eerste zondag van de kerstvakantie gaan we windlichtjes knutselen.  
Zondag 22 december tussen 13 en 15 uur: windlichtjes maken  
Behalve deelnemen aan de activiteiten door de kinderen is er natuurlijk voor de hele familie van alles te 
zien en te beleven in het speelgoedmuseum. De unieke collectie oud speelgoed in vaste opstelling en de 
jaarlijks wisselende tentoonstellingen zijn zeker de moeite van het bewonderen waard. Kinderwereld is 
jarig en viert dit in 2019 en 2020 met de tentoonstelling ‘Kinderwereld 50 jaar jong!’  
Behalve kijken naar al het speelgoed, kan zowel binnen als buiten ook volop worden gespeeld.  
Kortom, een bezoek aan het jarige Speelgoedmuseum Kinderwereld is 
tijdens de vakantie hét dagje uit voor de hele familie!  
Het museum is tijdens de vakantie dagelijks (dus ook op maandag!) 
geopend tussen 11 en 17 uur.  
Het museum is gesloten op 1e Kerstdag, Oud- en Nieuwjaarsdag.  
Kijk voor meer informatie en entreeprijzen op museumkinderwereld.nl!  
Brink 31, 9301 JK Roden. Tel. 050 5018851 
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 


