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Bij het verjaardagszingen van vanochtend bleek dat ook de kinderen het 
begin van een nieuw jaar aangrijpen om goede voornemens uit te 
spreken ("Minder geld uitgeven aan Lego.") en elkaar alle goeds toe te 
wensen ("Ik hoop dat alle kinderen geen ruzie meer zullen krijgen.") 
Bij die goede gewoonte sluit het team zich van harte aan. 

 
Een pedagoog heeft eens gezegd dat opvoeden een kwestie is van "liefde, geduld en wijsheid, en waar het 
eerste is, volgen het tweede en derde vanzelf". Wij wensen de kinderen toe dat de opvoeders om hun heen 
(ouders, leerkrachten en anderen) dit kunnen realiseren. 
Wij doen er ons best voor. 
 

 Plein 
Vlak voor de kerstvakantie was er op het plein een 
groot waterballet bij "het eiland" in aanbouw. De 
riolering bleek verstopt te zijn. Dit is in de vakantie 
hersteld. 
 
Inmiddels wordt er verder gewerkt aan dit eiland en 
is de wateroverlast voorbij. Sommige kinderen 
zullen dit jammer vinden, maar met natte kleren in 
de klas zitten, is natuurlijk niet de bedoeling. 

 
Op de foto ziet u dat er nu zwarte grond wordt aangebracht, zodat er straks beplanting op en rond het 
eiland kan worden neergezet. 
In die zwarte grond kan voorlopig niet gespeeld worden. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Robin Veldman 

Twan Tijhuis 

 

en wensen hen 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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 Logees en verhuizen groep 3 
Voor de kerstvakantie hebben wij u verteld dat sbo 't Hoge Holt tijdelijk met twee groepen kleuters (samen 
20 à 25 kinderen) in lege lokalen van onze school zal komen. Zij komen 'logeren' zou je kunnen zeggen. 
Natuurlijk moeten wij daarvoor wel hier en daar inschikken om deze kinderen goed te kunnen ontvangen. 
Van de drie lege lokalen die we nu hebben, blijft er straks nog maar één over. 
 
Ook zal de huidige groep 3 naar een ander lokaal verhuizen. Zij gaan naar het 
lokaal naast de keuken. Dit lokaal zal daarvoor even helemaal worden opgefrist, 
zodat deze groep daar een fijne plek zal krijgen. 
Dit gaat in na de voorjaarsvakantie. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


