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 De Kleine Jantje Beton Loterij 
Van 12 t/m 26 september is de jaarlijkse verkoop van Jantje Beton loten. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 doen daar ook dit jaar weer aan mee. 
Het leuke van deze actie is dat de helft van de opbrengst voor de school is en de ander 
helft voor de organisatie Jantje Beton. Deze organisatie maakt zich sterk voor leuke 
speelplekken in woonwijken. Onze school besteedt de opbrengst aan het aanpassen en 

onderhouden van het schoolplein. 
De kinderen hebben een flyer meegekregen waarop precies staat hoe het allemaal werkt. Leest u die als 
ouders svp ook even door. Zie ook http://www.jantjebeton.nl/. 
 
Belangrijk: Boekjes met onverkochte loten moeten altijd terug naar school. 
 
Voor de financiering van ons nieuwe schoolplein krijgen wij overigens ook eenmalig een subsidie van Jantje 
Beton. 
 

 Juf Esmée 
Afgelopen vrijdag is het eerste kindje van juf Esmée Arke (groep 3) ter wereld gekomen. 
Dat was erg vroeg, want de zwangerschap was nog maar zo'n 26 weken gevorderd. 
Esmée bleek zwangerschapsvergiftiging te hebben, waardoor het voor de veiligheid van moeder en kind 
noodzakelijk werd de baby geboren te laten worden door middel van een keizersnede. 
Het is een jongetje en hij heet Oscar. 
We feliciteren Esmée en haar man Emiel van harte en wensen Oscar een goede toekomst toe. 
Aangezien Oscar heel vroeg geboren is, moet hij nog een flinke poos in het ziekenhuis (UMCG) blijven. Zijn 
situatie is momenteel nog niet helemaal stabiel. 
Juf Esmée zelf mag waarschijnlijk een dezer dagen naar huis. 
De ouders van de groepen die les krijgen van juf Esmée zijn al eerder op de hoogte gebracht. 
 
In groep 3 wordt juf Esmée vervangen door juf Ageeth Meijers. 
Over de vervanging in groep 7 hoort u volgende week meer. 
 

 Luizen update  
De groepen 4b, 5a en 6/7-b hebben geen luizen. 
In groep 8 zijn neten gevonden. Dus zijn er ook luizen. 
 

 Ter herinnering: 24 september vrij 
Op 24 september heeft het team een studiedag (margedag). Daarom zijn alle kinderen die dag vrij. 
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Voor een compleet overzicht van margedagen en andere vrije dagen zie de onlangs uitgereikte Jaargids en 
de kalender op de website. 
 

 Parkeren tijdens brengen en halen 
Ouders of anderen die kinderen naar school brengen of ophalen, parkeren hun 
auto op de Kiss and Ride (KAR) zone. 
Aan de Schonauwen, de straat aan de voorzijde van de school, hebben wij liever 
helemaal geen auto's van halers/brengers; ook niet in de parkeerhavens. Daarvoor 
hebben we de medewerking van alle ouders nodig. 
De reden daarvoor is, dat de plein-afgang bij de gymzaal wordt gebruikt door 
kinderen en ouders die lopend of op de fiets zijn. En als die tussen de in- en uit-
parkerende auto's door moeten, dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren. 
 Dus …… geen auto's in de Schonauwen! 
Omdat niet alle ouders zich aan deze schoolafspraak houden, is in overleg met de 
gemeente en de politie  besloten een officieel stopverbod in te stellen tijdens het brengen en halen. Dat 
geeft de politie de gelegenheid om ook boetes uit te schrijven. We hopen natuurlijk dat dat niet nodig zal 
zijn en dat iedereen gebruik zal maken van de KAR-zone. 
 

 Van buiten: Nieuwe activiteitenladders uit 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het 
kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van oktober t/m december. 
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en 
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er komt nu 1 ladder 
voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een dorp waar 
je niet woont. 
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker gaan dansen bij de streetdance activiteit. Voor 
de kleinere kinderen staat kennismaken met kleutergym op het programma. 
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de molen bekijken. Ook kun je zingen bij een 
meisjeskoor en wat dacht je van hutten bouwen bij de scouting of muziek maken bij een drumband. 
In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg. Ook kunnen alle kinderen in november 
kennismaken met ijshockey in Groningen. 
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 14 september op via 
www.activiteitenladder.nl 
 

 Op de folderkast 

 Abonnementen  Jeugdtijdschriften, voor verschillende leeftijden: 
   Bobo 

   Okki 
   Wild van Freek 
   National Geographic Junior 

 Kidsweek: een wekelijkse krant voor kinderen van ongeveer 7 - 12 jaar (groep 4 - 8). 

 Huisdierenshow Terra Oldekerk. Woensdag 3 oktober. Voor de groepen 7 en 8. Flyer / tegoedbon. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.activiteitenladder.nl/

