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 Pleinnieuws 
De plannen voor het nieuwe plein worden steeds concreter. 
Er is een eerste ontwerp en daarop wordt deze week volop "geschoten" door teamleden, ouders en 
natuurlijk kinderen (vooral de leerlingenraad, maar ook andere groepen kunnen olv hun groepsleerkracht 
even komen kijken). 
Het ontwerp maakt tot nu toe op iedereen een positieve indruk. 
Bent u benieuwd, kom dan gerust even kijken in de teamkamer. 
 

 Keukennieuws 
Waarschijnlijk volgende week al zal er begonnen worden met de plaatsing van een nieuwe keuken. 
Daarbij zal ook de aankleding van een deel van de Valkuil worden aangepakt. 
Hierdoor zullen we waarschijnlijk ongeveer een week lang met enige overlast te maken hebben, maar dat is 
het zeker waard. 
 

 Onderwijsacties 
Uit de media heeft u vast meegekregen dat er voor woensdag 14 februari voor Noord Nederland een 
nieuwe onderwijsstaking is uitgeroepen. Dit is het begin van een estafettestaking die door heel Nederland 
zal gaan. 
Op de vraag of de scholen van Noordenveld daar weer aan meedoen valt nog geen antwoord te geven, 
omdat daar binnen de scholen nog volop over wordt gepraat. Maar de kans is wel reëel dat het tot een 
staking komt. 
Als er zekerheid is, hoort u dat zsm. 
 

 Open huis … nieuwe datum ! 
Op de aangekondigde stakingsdag, 14 februari, staat ook ons open huis gepland. En dat geldt voor meer 
scholen in de gemeente. 
Bij het open huis ontvangen wij de ouders van 3-jarige kinderen die een school zoeken voor hun kind. 
Wij doen een open huis altijd bewust op een moment dat de school in bedrijf is, omdat de ouders dan een 
beter beeld kunnen krijgen van hoe het er op de school aan toe gaat. 
Tijdens een eventuele onderwijsstaking zal dat niet lukken. 
Daarom hebben de scholen die op 14 februari een open huis hebben, allemaal besloten om de open dag 
een week uit te stellen. Het wordt dus woensdag 21 februari, ongeacht of de onderwijsstaking doorgaat of 
niet. 
Deze nieuwe datum geldt voor Het Valkhof, maar ook voor De Hoeksteen, De Parel, De Poolster (Nieuw-
Roden) en Het Palet. (Roderwolde). 
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 Luizen update 
Er zijn luizen gevonden in groep 5/6-b. 
 

 Ter herinnering 
1: Klaar-overs 
De verkeersouders hebben aan de kinderen van de groepen 3 en 4 een foldertje meegegeven waarin 
gevraagd wordt of u klaar-over wilt worden. 
Als u van plan was daar "Ja" op te antwoorden (en dat hopen wij!), maar u heeft nog niet gereageerd, wilt u 
dat dan svp zsm doen? Dan kan er contact met u worden opgenomen om te overleggen hoe en wanneer u 
onze klaar-overbrigade kunt versterken. 
 
2: Opruiming afgeschreven boeken 
Volgende week organiseren de conciërges een verkoop van afgeschreven lesboeken.  
 

 Leesvirus 
De kinderen van groep 6-a doen mee met het project Leesvirus van de bibliotheek. Dit is een 
leesbevorderingsproject waarbij tien boeken centraal staan. Rondom deze boeken is er een digitale quiz en 
er zijn creatieve opdrachten. Daarnaast wordt er geoefend met digitale vaardigheden. 
http://www.leesvirus.nl/  
De volgende boeken maken onderdeel uit van dit project: 

Selma Noort - De zee kwam door de brievenbus  
Rindert Kromhout - De dikke billenbijters  
Paul van Loon - Meester Kikker   
Robin van Raven - Het geheim van de magische X-app   
Josh Lacey - De Drakenoppasser  
Manon Sikkel - Geheim agent oma  
Anne-Margreet Matsuurs - Nikki en de Neanderthalers  
Tosca Menten - Siem Subliem en het rode gevaar  
Lisa Boersen - Timo en de oppasninja  
Marlies Slegers - Dubbel avontuur 

Boeken lezen is belangrijk en leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking kan lezen moeilijk zijn. 
Daarom kunnen de kinderen met een leesbeperking zich inschrijven op www.superboek.nl . Hier is ook een 
aantal boeken te vinden die onderdeel uitmaken van het project Leesvirus. 
Superboek.nl biedt duizenden boeken voor alle leeftijden. Zo krijgen de kinderen de kans om verhalen te 
luisteren en komen ze in aanraking met literatuur. 
De boeken zijn via streaming of met een Daisy-rom te beluisteren. Ook zijn er boeken in braille beschikbaar.  
Het lezen van boeken via Superboek.nl is voor kinderen gratis. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich door hun 
ouders laten inschrijven. 
Superboek.nl is een onderdeel van Bibliotheekservice Passend Lezen. 
 

 Klusopa Hielko op stoom 
Eén van de hobby's van onze klusopa Hielko is stoommachines. Hij bouwt ze en laat ze draaien. 
Heel leuk om de kinderen eens te laten zien en om uit te leggen hoe het werkt. 
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 Op de folderkast 
Informatie over de Borre Leesclub. 
 

 Van buiten -1: Activiteitenladders 
De nieuwe activiteitenladders zijn uit. 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of zingen? Het kan 
allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit. De ladder loopt van februari tot en met juni. 
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en 
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Wil jij ook meedoen? 
Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 23 januari op via 
http://activiladder.welzijninnoordenveld.nl/index_b.php   
In Roden kun je bijvoorbeeld mee doen aan hockey, skiën, dansen en kickboksen. De cultuurcoach heeft 
onder andere muzieklessen en Color Guard op het programma. Daarnaast kun je dit keer ook als een echte 
kunstenaar aan de slag.  
Voor de bovenbouw-kinderen staat net als vorig jaar weer zeilen (groep 5/6) en surfen (groep 7/8) op het 
programma bij Cnossen aan het Leekstermeer.  
In de voorjaarsvakantie zijn er ook 2 leuke activiteiten. Op 27 februari is er een Winter Experience in de 
Brinkhof in Norg. Hier kun je kennis maken met wintersport. 
Op 1 maart is er weer een Glowball toernooi in de Hullen, meer informatie hierover volgt nog. 
 

 Van buiten -2: Nationale Voorleesdagen 
Verrassing voor Tijger in Bibliotheek Roden 
RODEN Aansluitend op de Nationale Voorleesdagen houdt 
Bibliotheek Roden op 3 februari een voorstelling voor peuters en 
kleuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. 
De voorstelling is getiteld Een verrassing voor Tijger en wordt 
opgevoerd (met poppen) door Theater Smoespot. De voorstelling, 
die is gebaseerd op het prentenboek van het jaar 2018 Ssst! De 
tijger slaapt, van Britta Teckentrup, gaat over het voorbereiden van 

een verrassing voor een vriend. 
Tijger is jarig! Zijn vriendjes Ooievaar, Vos, Muis, Kikker en Schildpad (poppen) bakken een taart, blazen 
ballonnen op en pakken de cadeautjes mooi in. Er is alleen een klein probleempje. Tijger is in diepe slaap en 
ligt vreselijk in de weg. Hoe kunnen ze de verrassing klaarmaken zonder dat Tijger wakker wordt? 
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De aanvang is om 10.00 uur (inloop om 9.30 uur), entree 3 euro. Kaartjes zijn zowel in de voorverkoop als 
op de dag zelf verkrijgbaar bij de bibliotheek. Voor meer informatie over Theater Smoespot, zie de website 
www.smoespottheater.nl  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://www.smoespottheater.nl/

