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 Een nieuw jaar in aantocht 
De kerstvakantie staat voor de deur. 
Daarmee komt er een eind aan een heel gezellige, maar soms ook wel heel emotievolle periode in het 
schooljaar. 
De november/december tijd is voor kinderen altijd erg spannend en vermoeiend. Op school zien we dat 
ieder jaar weer en ook ouders zullen dat thuis merken. Kinderen slapen vaak slechter en zijn gevoeliger; er 
ontstaan daardoor sneller misverstanden en de tranen komen gemakkelijker los dan anders. 
En dat terwijl het eigenlijk een heel feestelijke periode is. 
Maar fijn dat het nu vakantie is. 

In de kerstvakantie sluiten we 2017 af en kijken we terug. 
Op school zijn er best wel veel ontwikkelingen geweest, die voor ouders niet 
altijd meteen zichtbaar, maar wel belangrijk zijn. Engels vanaf groep 1 draait 
goed, er is een nieuwe leesmethode in groep 3 ingevoerd, de aandacht voor 
de Vreedzame School gaat door, de aanpak voor de meer begaafde kinderen 
wordt doorontwikkeld, er is een nieuwe taalmethode gekomen, er is een 

grote stap gezet naar een nieuw schoolplein, het experiment met doelen op de taak loopt goed, het 
portfolio is uitgebreid, de planborden in de middenbouw zijn aangepast en zo zijn er wel meer dingen te 
noemen. 
En op de valreep is er ook nog een 3D-printer aangeschaft, waarmee we in de hogere groepen lekker gaan 
experimenteren. 
2017 Was een productief jaar en in 2018 gaan we op dezelfde voet verder. 
Geniet van de feestdagen, rust lekker uit, wees voorzichtig met vuurwerk en graag tot volgend jaar! 
Team Het Valkhof 
 

 Dank ouders 
Een school kan niet draaien zonder de medewerking van ouders.  
In de eerste plaats is het natuurlijk erg belangrijk dat ouders heel goed 
met de leerkrachten samenwerken aan de ontwikkeling van het eigen 
kind, maar daarnaast zijn ouders ook erg belangrijk in de 
schoolorganisatie. En dat kan op vele manieren: bijvoorbeeld als 
bibliotheekouders, klaar-overs, begeleiders van schoolreizen, leden van 
de oudervereniging (wat hebben die weer hun best gedaan in deze 
decembermaand!), wagenbouwers, MR-leden, klassenouders, 
luizenmoeders en ga zo maar door. 

Allemaal erg bedankt namens de leerkrachten en vooral namens de kinderen, want dankzij de 
medewerking van al die ouders, wordt de school voor kinderen een fijne plek om te leven en te leren. 
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 Kerstdiner en Serious Request 
Beste ouders, vanavond is het jaarlijkse kerstdiner voor de kinderen. Dit gaat altijd gepaard met 
verschillende creatieve lekkernijen. 
Voor de ouders is er tussen 17.30 en 18.30 uur in het Valkennest koffie, thee, warme chocolade melk, 
glühwein en natuurlijk zoals elk jaar een kopje snert (erwtensoep) te krijgen. 

Echter dit jaar wordt er door een aantal kinderen uit groep 6 en 8 ook stil 
gestaan bij Serious Request; dit jaar met het thema; Breng ze bij Elkaar. 
Wat is er tenslotte mooier dan ouders, kinderen en andere familieleden 
weer bij elkaar te brengen na elkaar zolang te moeten missen? 

Deze kinderen verkopen cupcakes, muffins, boterkoek, zandkoekjes of andere lekkernijen, die gekocht 
kunnen worden voor 0,50 cent per stuk. Dit geld komt te  goede aan Serious Request. Het bedrag dat wordt 
opgehaald, zal a.s. zondag door Kim en Anouk (6a) naar het glazen huis in Apeldoorn gebracht worden.  
Wilt u hieraan meewerken, zou u dan zo vriendelijk willen zijn (klein)geld mee te nemen?  
Namens de oudervereniging allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2018. 
 

 Kerstkaart voor ouderen 
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, heeft groep 3b heeft net als groep 4 kerstkaarten gemaakt voor 
“Het Ouderfonds” om eenzame ouderen met Kerst een kaart te bezorgen. 
Er was veel enthousiasme bij de kinderen en ze hebben er met veel plezier aan gewerkt! 
Een mooie daad zo aan het  eind van het jaar!  

  
 

 Gedrag kinderen Sprookje 
In de vorige nieuwsbrief noemden we dat de kinderen van groep 5 en 6 naar het Sprookje in Tolbert 
zouden gaan en dat we het belangrijk vinden dat ze leren zich in zo'n theateromgeving keurig te gedragen. 
Nou, de kinderen verdienen een compliment, want volgens de begeleidende leerkrachten ging dat 
uitstekend. 
En het sprookje …… dat was erg leuk. 
 

 Keuken 
Er wordt al een poosje gesproken over het vervangen van onze huidige keuken. 
De stand van zaken is, dat de plannen door het bestuur zijn goedgekeurd en dat de bouw eind januari zal 
plaatsvinden. 
We zullen dus wel even in de rommel moeten bivakkeren, maar dat hebben we er graag voor over. 
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 Luizen update 
Er zijn neten/luizen gevonden in groep 6-a. 
 

 Van de GVO leerkracht: Op reis bij de GVO-les 
Het jaarthema van de GVO-lessen is dit jaar: “Ik ga op reis en neem mee.”  Tussen de herfst- en de 
kerstvakantie hebben we verhalen gehoord van de Aartsvaders; drie mannen die erg belangrijk zijn in het 
ontstaan van het Jodendom, maar ook voor het Christendom en de Islam. 
De verhalen over hen zijn erg mooi en er zijn dan ook diverse schilderijen over gemaakt. Abraham en zijn 
familie leefden in tenten. Met de kinderen hebben we gesproken over geduld en vertrouwen hebben in 
elkaar. 
Jacob heeft een tweelingbroer Esau. Jacob moet vluchten als hij Esau bedriegt en toch komt alles 
uiteindelijk goed. We hebben gesproken over hoe je weer iets goed kunt maken met elkaar. Wat als je weet 
dat je fout bent, hoe maak je het dan weer goed? Het gaat verder dan spijt hebben en vergeving vragen. 
Enige reacties van de kinderen waren: “Als je iets goed wilt maken, moet je er wel iets voor doen.”,  “ 
Alleen sorry zeggen is niet altijd voldoende.” en “Verzoening gaat verder dan vergeving, je vergeeft elkaar 
niet alleen, maar je gaat ook weer met elkaar om.”.  
Als laatste hebben we gezien wat allemaal een Jacob’s ladder wordt genoemd. Dit is genoemd naar een 
droom van Jacob.  In het dagelijks leven wordt het woord ‘Jacobs ladder’ vaak gebruikt voor dingen die 
naar de hemel wijzen zoals wanneer de zon tussen de wolken door schijnt.  
Ik wens u allen fijne kerstdagen toe, 
Met vriendelijke groet, 
Tjarda Nieuwenhuis, GVO-leerkracht 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


