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 Nieuwe, tijdelijke conciërge 
Onze beide conciërges, meneer Henk en mevrouw Gea, zijn voor wat langere tijd afwezig. Beiden hebben 
ze onlangs een operatie ondergaan waardoor ze enige weken afwezig zullen zijn. We hopen dat die 
operaties voor hun het effect zullen hebben waar zij op hopen en wensen ze een goed herstel toe. 
Als vervanger voor Gea en Henk is Jacob Siegers aangetrokken. Hij werkt hier voorlopig elke dag van 8.00 
tot 12.00 uur. 
Maar … helaas is hij de laatste dagen geveld door de griep. 
U begrijpt dat wij wat moeten improviseren qua conciërgewerk. Dat geldt ook voor de klaar-over brigade, 
waarin Gea en Henk ook meedraaien. We danken alle klaar-overs die tijdelijk de gaten willen vullen! 
 

 Voor in uw agenda: Schoolfeest 
Donderdagavond 14 februari vindt het schoolfeest plaats voor de groepen 3 
t/m 8. 
Voor de groepen 3, 4 en 5 is het feest van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Voor de groepen 6,7 en 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
De kinderen zijn de dag daarop, vrijdag 15 februari, vrij in verband met een 
studiedag van het team. Meer informatie volgt. 

 

 Logopedie screening 
Een aantal leerlingen uit groep 1,2 en 3 heeft vorige week een briefje mee gehad over de afname van een 
logopedisch onderzoek. 
Deze onderzoeken zouden donderdag 10 januari plaats vinden. 
Helaas kon dit toen niet door gaan. 
De logopedist, Lisette Viel, komt nu op dinsdag 22 januari de onderzoeken doen. 
 

 Open huis: 13 februari 
Op woensdag 13 februari a.s. hebben wij ons jaarlijkse Open Huis voor ouders die een school moeten 
kiezen voor hun 3-jarige zoon of dochter. 
Als u nog mensen in uw omgeving kent voor wie dit interessant zou kunnen zijn, zou u die dan op onze 
school willen wijzen? 
Er zijn twee momenten waarop de rondleidingen zijn. 
1e ronde: Ontvangst vanaf 8.45 uur. Informatie en rondleiding van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. 
2e ronde: Ontvangst vanaf 10.45 uur. Informatie en rondleiding van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. 
Mensen die niet op de open dag kunnen komen, mogen altijd even bellen voor een kennismakingsgesprek 
en rondleiding. 
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 Luizen update 
Groep 4-a en 4-b blijken luizenvrij te zijn. 
In groep 5 en groep 3 zijn helaas neten gevonden; en dus zijn er ook luizen. 
 

 Van buiten -1: open huis De Borgen 
De verschillende locaties van RSG De Borgen houden OPEN HUIS van maandag 21 januari tot en met vrijdag 
25 januari 2019. Ook u bent van harte welkom! 
Tijdens het open huis laten wij letterlijk zien wat wij in huis hebben, wat onze onderwijsmogelijkheden zijn 
en welke ondersteuning wij bieden. 
Rsg de Borgen biedt een breed aanbod van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. 
Met altijd een passende leerroute op een school dichtbij. 
Nieuw: met ingang van augustus 2019 bieden we ook atheneum aan op onze vestiging Ronerborg in Roden! 
Bezoekers kunnen tijdens het open huis de school bekijken, in gesprek gaan met leerlingen en docenten en 
kunnen actief meedoen met proefjes en mini-lesjes. Een mooie gelegenheid om de sfeer van de school te 
proeven. Dagen en tijden van de open huizen: 

· Ronerborg maandag 21 januari van 18.30 - 21.00 uur 
· Woldborg dinsdag 22 januari van 18.30 - 21.00 uur 
· Nijeborg woensdag 23 januari van 18.30 - 21.00 uur 
· Esborg donderdag 24 januari van 18.30 - 21.00 uur 
· Lindenborg vrijdag 25 januari van 16.00 - 21.00 uur, start rondleidingen om 16.00 en 18.45 uur 

Kijk voor meer informatie op www.rsgdeborgen.nl   
Mocht een bezoek aan het open huis niet uitkomen, dan is er altijd gelegenheid om de school op een ander 
moment te bezoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken. 
Namens de directie van rsg de Borgen, 
met vriendelijke groet en graag tot ziens! 
 

 Van buiten -2: Gastouders gevraagd 
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland  is in Roden, 
Leek en omgeving op zoek naar gastouders voor kinderen uit Wit-
Rusland voor ca. 4 weken in de periode mei-juni 2019.  
Wit-Rusland, 34 jaar geleden getroffen door de Tsjernobyl kernramp, 

heeft nog steeds last van de atoomramp sporen.  
Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen voor kinderen, die het hard nodig hebben  
en  heeft u in de periode mei/juni vier weken tijd, wordt dan gastouder van een Wit-Russisch kind!  
U kunt kiezen tussen jongens en meisjes in leeftijd variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij uw 
gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal gastgezinnen kan het aantal kinderen uit Wit-Rusland 
uitgenodigd worden.  
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een activiteitenprogramma volgen. 
U zult zien hoe verrijkend het is om kennis te maken met een andere cultuur. De kinderen zullen u veel 
warmte teruggeven voor uw liefde.  

Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl  (tel: 050-

5015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com  

Meer informatie vindt u op onze website: www.tsjernobyl-rodenleek.nl  
Wij zouden het op prijs stellen als u z.s.m. zou willen reageren, uiterlijk vóór 1 februari 2019. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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