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 Vanavond Schoolfeest. Eerste keer? 
Al jaren organiseren de kinderen van de leerlingenraad samen met een aantal 
leerkrachten een schoolfeest voor de kinderen vanaf groep 3. Voor veel kinderen, 
vooral die van groep 3 is dit de eerste kennismaking met een 'echt' feest met 
muziek en dans. 
Voor de ouders is het goed om te weten dat het niet de bedoeling is dat u bij het 
feest blijft. Alle leerkrachten zijn aanwezig en het aardige is nou juist dat de 
ouders daar niet bij zijn. 

Dus ... kinderen brengen, 2 seconden stiekem om het hoekje kijken, een knuffel en weer naar huis. 
En na afloop weer ophalen. 
Nog even de tijden: 
Groep 3 - 5 van 18.00 tot 19.00 uur. 
Groep 6 - 8 van 19.30 tot 21.00 uur. 
 

 Margedagen definitief 
In de Jaargids werd nog een slag om de arm gehouden over de margedagen in maart. Dat had te maken 
met bovenschoolse afspraken die indertijd nog niet helemaal zeker waren. 
Inmiddels zijn deze dagen definitief. 
Op 27 maart hebben de kinderen vrij ivm de Onderwijsdag van Noordenveld (een studiedag voor alle 
basisscholen over actuele onderwijsontwikkelingen) en op 30 maart hebben ze vrij ivm een studiedag voor 
het team van Het Valkhof. 
 

 Afscheid juf José 
Per 1 maart a.s. nemen wij afscheid van juf José Pastoor. 
Niet alle ouders en kinderen zullen haar kennen. 
José heeft 16 jaar op Het Valkhof gewerkt, oorspronkelijk als leerkracht. Zij was een 
heel goede leerkracht zelfs en voor de kinderen een bijzonder lieve juf. Toen op een 
gegeven moment haar gezondheid dit niet meer toeliet, is zij onderwijsassistente 
geworden en nu lukt het werken jammer genoeg helemaal niet meer. 
Wij vinden het erg jammer dat José ons moet verlaten. 
We bedanken haar voor haar inzet voor de school en de kinderen en wensen haar 
heel veel geluk toe met haar man, dochter en familie. 

 

 Koningsspelen groepen 1 tot en met 4: hulp nodig 
Vrijdag 17 april  2020 staan de Koningsspelen voor de groepen 1 tot en met 4  gepland in en rond de school 
maar ook deels op locatie. 
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We hebben die dag hulp nodig voor begeleiding van de groepjes tijdens een spelletjescircuit en voor 
vervoer. 

 begeleiding van groepjes kinderen tussen 9.45 u en 11.15 u voor groep 1 tot en met 4. 
 voor vervoer van- en naar het korfbalveld en tennisbaan aan de Borglaan in Roden voor de groepen 

3 en 4.  Om 12.00 u heen en om 13.45 u terug. 
Als u nu al weet dat u kunt/wilt helpen geeft  u zich  dan alvast op bij de leerkrachten van de groepen 1 t/m 
4 of via de mail. 
greetjedewinter@hetvalkhof.nl  
nienkevanvondel@hetvalkhof.nl  
mariekevanduuren@hetvalkhof.nl  
 

 Van buiten: Sportcarrousel 
Aan de leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6  
Op zaterdag 29 februari 2020 vindt in Sportcentrum de Hullen de 2e editie plaats van de Sportcarrousel van 
de gemeente Noordenveld. De leerlingen kunnen geheel vrijblijvend kennismaken met drie sporten: 
korfbal, judo en handbal. Elk van deze sporten kunnen ze een half uur uitproberen. Tussen de trainingen 
door krijgen de leerlingen fruit en ranja! Aanmelden kan door een mail te sturen naar sportcarrousel-
noordenveld@hotmail.com met daarin je voornaam, achternaam, leeftijd en school. Dit kun je ook 
doorgeven door te bellen naar 06-23450530.  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 

mailto:greetjedewinter@hetvalkhof.nl
mailto:nienkevanvondel@hetvalkhof.nl
mailto:mariekevanduuren@hetvalkhof.nl

