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 Herinnering: Daltonkoffie 
Morgen, vrijdag, 19 januari, hebben we weer "Daltonkoffie" (met kans op dalton-
appeltaart!) 
Ouders zijn dan welkom om met ons en met elkaar te spreken over een onderwijsthema. 
Deze keer: Reflecteren en Portfolio. 

Plaats: het lege lokaal tussen groep 7 van juf Marike en groep 8 van juf Rianne/meester Hijko. 
Tijd: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang 8.45 uur, eindtijd uiterlijk 9.45 uur. 
 

 Krentenbaard 
Bij één van de leerlingen op onze school is krentenbaard geconstateerd. 
Goede hygiëne, zoals handen wassen, is belangrijk om verspreiding te voorkomen, omdat besmetting 
vooral plaatsvindt door hoesten, niezen en via de handen. 
Zie voor meer informatie Info GGD Drenthe of Info RIVM . 
 

 Luizen update 
Groep 3a en 5a zijn luizenvrij. 
In groep 7 zijn helaas wel luizen gevonden. 
 

 Robots en 3D-printer 
Het vakgebied Wetenschap en Techniek is de afgelopen jaren geleidelijk aan het basisonderwijs 
binnengekomen. Zo hebben wij inmiddels een methode voor Natuur en Techniek en heeft het team vorig 
schooljaar deelgenomen aan het project Techniek, Talent en Energie. 
Wetenschap en Techniek is geen hoofdvak, maar wel iets dat voor kinderen die opgroeien in de 21e eeuw 
goed is om al op de basisschool mee in aanraking te komen. Daarnaast vinden veel kinderen het ook 
gewoon heel interessant en leuk. 
Robots 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Laura van Wijk 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-drenthe/pdf/Infectieziekten/informatieblad_krentenbaard.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Robots zijn in verschillende vormen overal om ons heen al aanwezig en niet 
meer weg te denken. 
Sinds een paar dagen zijn er leskisten over robotica op school. 
Dat is een collectie die de openbare scholen van Noordenveld gezamenlijk 
hebben aangeschaft en die rouleert langs de scholen. Daarin zit materiaal 
voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen zullen er thuis misschien wel iets 
over vertellen als er in de groep mee is gewerkt. 
Op de bovenste foto werkt Lars met de Bee-Bot. 
3D-Printer 
Op de foto daaronder ziet u Yuri en Stijn uit groep 8-b in de 
Ontdekhoek aan het werk met onze nieuwe aanwinst, een 3D-
printer. 
Dat is een fascinerend apparaat, waarmee kinderen uiteindelijk 
leren ontwerpen met behulp van een computerprogramma. 
Eerst zie je de verwondering: "Tsjonge, moet je eens kijken!" En 
daarna de interesse om er meer mee te kunnen en om het beter 
te leren begrijpen. Misschien dragen we zo ons steentje bij aan 
het opleiden van de volgende generatie ontwerpers, ICT-ers en 
technici die ons land zo hard nodig heeft. 
 

 Dringend nodig …… verkeersbrigadiers 
We hebben dringend nieuwe verkeersbrigadiers nodig. 
Help alstublieft mee om de kinderen veilig te laten oversteken. Ook opa's en oma's 
zijn welkom. 
Voor wie zich aanmeldt hebben wij een klein cadeautje klaarliggen; een 
sleutelhanger met een mini-lifehammer, met als achterliggende gedachte: U biedt 

veiligheid aan de kinderen, wij geven u daar iets voor de persoonlijke veiligheid voor terug. 
U kunt zich opgeven bij Wietshe heuker (06-14705023, wb-racing@hotmail.com), of Jannet Roggema  
(06-50640242, aroggema@hotmail.nl ), of bij de school (050-5017300, dalton@hetvalkhof.nl ) 
 

 Gebruikte boeken in de aanbieding 
Bijna ieder schooljaar nemen we wel voor het ene of andere vakgebied nieuwe leermiddelen in gebruik. 
De oude boeken zijn daarna over en belanden in principe in de papiercontainer. 
Maar wij weten dat kinderen en ouders soms best wel interesse hebben in deze afgeschreven materialen; 
om schooltje mee te spelen, of om mee te oefenen bijvoorbeeld. 
Daarom organiseren we een soort boekenmarkt. 
In de aanbieding zijn de volgende lesboeken: 
- Engels niveau groep 7 en 8 
- Taal niveau groep 4 en hoger 
- Leren lezen niveau groep 3 (en 4) 
De conciërges organiseren de verkoop. 
Wanneer: in de week van 29 januari t/m 2 februari 
Waar:  het lege lokaal naast de keuken 
Prijs:  50 cent per stuk. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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