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 Open dag 
Onze open dag was weer succesvol, met in de eerste ronde veel bezoek 
en in de tweede ronde, zoals altijd, een handje vol. 
Voor ouders die voor hun eerste kind een school moeten uitkiezen, is 
een open dag altijd heel bijzonder, want de beslissing die je neemt, is 
erg belangrijk voor dit kind, maar ook voor eventuele jongere broertjes 
en zusjes. De vraag die ouders vaak hebben, is: hoe kom je tot je keuze, 
want iedere school vertelt natuurlijk zijn eigen positieve verhaal. 
De open dag zoals wij die altijd doen, laat zoveel mogelijk de dagelijkse 
praktijk zien. Ouders worden onder schooltijd rondgeleid door 

leerkrachten en kinderen van de leerlingenraad, die als opdracht hebben gekregen om eerlijk te vertellen 
over de school. Wij zijn er altijd trots op hoe goed deze kinderen, beleefd en duidelijk kunnen vertellen over 
de school. 
De bezoekers kwamen uiteraard met veel vragen binnen en na afloop vertrokken ze weer met veel 
antwoorden en een goede indruk van onze school. 
De keuze tussen scholen wordt vaak gemaakt op basis van gevoel. Want slechte scholen zijn er niet in 
Roden. Maar er zijn wel verschillen in werkwijze en verschillen in de sfeer van de scholen. En dan gaat het 
er uiteindelijk om wat je aanspreekt en waar je vertrouwen in hebt. 
 
Als u ouders kent die ons open huis hebben gemist, of die misschien nog vragen hebben, adviseer ze dan 
om ons nog even te bellen of te mailen. 
 

 Even voorstellen. 
Het is u wellicht al opgevallen, groep licht blauw van SBO ’t Hoge Holt heeft sinds 4 februari op Het Valkhof 
een lokaal in gebruik genomen. We zullen hier tijdelijk verblijven en zijn blij dat hier een lokaal voor ons 
beschikbaar was. De eerste dagen zijn ons al goed bevallen. We hebben een warm welkom gehad.  

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Levi Wilner 

Gena Zeidan 

 

en wensen ze een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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In groep licht blauw komen maximaal 8 kinderen. Op maandag en dinsdag zal Lotte Hiddingh deze groep 
bemannen. Zij zal zich later voorstellen. Op de andere dagen werk ik, Ineke Driesen, in groep licht blauw. Ik 

werk sinds maart 1999 op ’t Hoge Holt. Daarvoor heb ik 10 jaren in Hoogvliet, in 
het reguliere onderwijs, gewerkt. Ik ben 52 jaar oud, ben getrouwd en heb 2 
volwassen kinderen. Ik woon in Assen. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik 
voor de groep. Op maandag voer ik ambulante taken uit, zo  houd ik mij dan o.a. 
bezig met de intake van nieuwe leerlingen voor SBO ’t Hoge Holt. Ik zal deze dag 
ook geregeld op Het valkhof aanwezig zijn. Op dinsdag werk ik op ’t Hoge Holt aan 

de Lijsterbesstraat. Op deze dag neem ik waar voor onze directeur: Nettie Feenstra. De hele week is er een 
onderwijsassistente aanwezig. Zij heet Carla Komduur. Zij is 40 jaar oud en is woonachtig in Roden. Voor 
veel kinderen van het Valkhof is zij een bekend gezicht. Zij heeft namelijk jaren in de kinderopvang gewerkt 
en veel kinderen in deze jaren op de BSO voorbij zien komen. Na de voorjaarsvakantie komt er nog een 
kleutergroep van SBO ’t Hoge Holt naar Het Valkhof. Over deze groep zullen wij u berichten na de 
voorjaarsvakantie. 
Ineke Driesen 
 

 Lettersoep in groep 3 
Vandaag, 14 februari, hebben de kinderen van groep 3 gevierd dat ze alle letters 
kennen. 
Juf Riekje had daarom heerlijke, zelfgemaakte lettersoep gemaakt. 
De kinderen mochten kiezen tussen groente- en tomatensoep. 
 

 

Luizen update 
Er zijn luizen gevonden in groep 6/7-b. 
 

 De Jonge Onderzoekers 
De Jonge Onderzoekers is de leukste werkplaats voor techniek en wetenschap voor de jeugd in Groningen. 
We vinden het belangrijk dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen in techniek en wetenschap, want: 
techniek en wetenschap zijn leuk! 
We stimuleren creativiteit, het werken met gereedschappen die deelnemers thuis niet hebben en met 
onbekende materialen. De activiteiten worden volledig door goed opgeleide vrijwilligers begeleid. Zo 
houden we onze activiteiten voor elk kind betaalbaar. Deelnemers mogen op onze openingstijden binnen 
komen lopen met een uitdagende vraag, of kunnen deelnemen aan een van onze workshops. 
Voor meer informatie en openingstijden, kijk op www.djog.nl 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.djog.nl/

