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 Mail probleem? 
Onze school stapt deze week over op het mailprogramma van Office 365. 
Dat gaat nog niet zo soepel als wij zouden wensen. 
Het schoolmailadres (dalton@hetvalkhof.nl) is sinds woensdagmiddag 17.00 uur uit de 
lucht. Dat proberen we vandaag te herstellen. Als u dus iets heeft verstuurd waarop u 
reactie had verwacht en dat komt niet, dat kunt u het bericht het beste vrijdag nog een 
keer verzenden, of ons even bellen. 
 

Voor sommige mailadressen van leerkrachten (te herkennen aan .........@hetvalkhof.nl) geldt hetzelfde. 
 

 Onderwijsstaking 
Vorige week was de tweedaagse onderwijsstaking. 
Op de eerste dag daarvan heeft het team van Het Valkhof deelgenomen aan de grote manifestatie in 
Groningen. Voor de tweede dag was afgesproken dat hij zou worden besteed aan het thuis doen van 
administratieve werkzaamheden voor de school. 
Staken is niet leuk. We zijn blij dat we weer gewoon aan de slag zijn. 
Hopelijk heeft het bijgedragen aan de beïnvloeding van de politiek, ten gunste van het onderwijs. 
Overigens was deze week in het nieuws dat er dit jaar wat meer aanmeldingen zijn op de pabo's dan in de 
vorige jaren. Dat is nog lang niet genoeg om het lerarentekort op te lossen, maar het is in ieder geval een 
hoopvol teken. 
 

 Open huis 

Woensdag aanstaande, 12 februari, hebben wij onze jaarlijkse open dag. 
Ouders van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden, hebben een kaartje van de gemeente gekregen 
met het verzoek een school uit te kiezen. 
Wij ontvangen woensdag natuurlijk graag zoveel mogelijk belangstellenden. 
U kunt ons daar misschien bij helpen. Kent u iemand die op zoek is naar een school voor zijn / haar kind, 
wijs ze dan svp op onze open dag. En misschien kunt u ze zelfs een beetjes enthousiast of nieuwsgierig 
maken met uw eigen ervaringen. 
Aanvangstijden rondleidingen:  8.45 uur en 10.45 uur. 
 

 Van groep 7: Nationale voorleesdagen op Het Valkhof 
In de kleutergroepen stond het boek Moppereend van schrijfster Joyce Dunbar en Petr Horácek centraal. In 
dit boek leer je ‘Moppereend’ kennen. Moppereend is mopperig. Ze wil zwemmen maar de vijver is 
opgedroogd. Er verschijnt een klein grijs wolkje boven haar hoofd. Elke pagina erna vraagt ze of iemand 
met haar wil spelen. Maar niemand wil. Elke keer wordt de wolk groter. Tot er iets gebeurt waardoor eend 
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weer vrolijk wordt. 
In dit boek zie je verschillende thema’s: emoties, dieren, het weer. Bij het voorlezen stellen we per dag een 
vraag aan de kinderen. Wie doen er mee, waar speelt het verhaal zich af, wat is het probleem en wat is de 
oplossing. Aan de hand van plaatjes maken we een mindmap. Deze manier van werken bevordert het 
begrijpend luisteren. Het is leuk te zien dat de kinderen aan de hand van de mindmap het verhaal na 
kunnen vertellen. De mindmap hangt in de klas. Het lied over Moppereend was ook een groot succes. U 
heeft het vast thuis uw kind horen zingen en is te vinden op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ  

Het is een mopper, mopper, mopper, mopper, mopperdag. 
En af en toe eens lekker mopperen dat mag! 

Want je kijkt eens in het rond 
En je stampt hard op de grond 

Het is een mopper, mopper, mopper, mopper, mopperdag. 
En af en toe eens lekker mopperen dat mag! 

Met je handen in de zij 
En je gromt er heel hard bij 

Het is een mopper, mopper, mopper, mopper, mopperdag. 
En af en toe eens lekker mopperen dat mag! 

Want zo boos is er geen één 
Dus je kijkt boos om je heen! 

Het is een mopper, mopper, mopper, mopper, mopperdag. 
En af en toe eens lekker mopperen dat mag! 

Maar dat gaat wel weer voorbij 
En dan ben je gauw weer blij! 

Als afsluiting hebben de leerlingen van groep 7 een prentenboek uitgekozen, voorbereid en voorgelezen 
aan een groepje kinderen van groep 3, 2 en 1. Ze mochten zelf kiezen waar ze wilden gaan zitten. Dit was 
een gezellige afsluiting van de voorleesdagen voor de jonge én de oudere kinderen. 
 

 Twee leerlingen van groep 7 hebben over het voorlezen zelf een stukje geschreven: 
De kinderen uit groep 7 gingen woensdag 28 januari voorlezen aan kleuters van groep 1, 2 en 3 uit een 
prentenboek. Als je de kinderen had meegenomen dan ging je ergens in de school zitten en dan kon je 
beginnen met voorlezen. 
We moesten eerst een paar dagen van te voren een boek uit kiezen dat je ging voorlezen en dat ging je 2 
dagen van te voren oefenen. 
Als je klaar was met voorlezen moest je ze terugbrengen naar de klassen. Toen gingen groep 7 ook naar de 
klas en toen was het voorlezen voorbij. Het was leuk om te doen! 
Amelie Bakker en Tess Kramer, groep 7 
 

 Van de leerlingenraad: Schoolfeest 
Ook dit jaar houden we een schoolfeest, op donderdag 13 februari 2020. 
voor de midden- en bovenbouw. 
Dit jaar is het thema Olympische Spelen, waarbij kinderen in hun favoriete sportkleren mogen komen.  
Groep 3 - 5 van 18.00 tot 19.00 uur. 
Groep 6 - 8 van 19.30 tot 21.00 uur. 
Kom je ook? 
Namens de Leerlingenraad Het Valkhof, Melle Niermeijer 
 

 Ter herinnering: Margedag 14 februari 
Zoals in het jaaroverzicht staat, heeft de school op 14 februari, de dag na het schoolfeest, een margedag. 
De kinderen zijn die dag vrij, zodat hun voorjaarsvakantie wat vroeger begint. 

https://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ
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Voor het team is de margedag een werk-/studiedag over de onderwerpen Dalton(ontwikkelingen) en het 
Portfolio. 
 

 Van buiten: 
Verbeter de weerbaarheid van je kind! 
Fitnesscentrum Roden start met Jeugd Defence Boxing. Een stoere en 
vooral leuke activiteit die ook nog eens een positief effect heeft op de 
weerbaarheid en het zelfvertrouwen van je kind.  
Kijk hier voor meer informatie en opgave voor een gratis proefles! 
 

 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 

https://www.fitnesscentrumroden.nl/jeugd-defence-boxing/

