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 Beginnetje 
De plannen om het plein aan te passen worden steeds 
concreter. 
Zo is er een stapeltje stenen op de kop getikt dat eerst 
maar even ergens is neergelegd om later te gebruiken. En 
meteen zie je spontaan ontstaan wat natuurlijk spelen op 
een groen schoolplein eigenlijk betekent. 
 
Kinderen zien het en …… spelen. 
 
 

 Brief van Opon 
Vandaag krijgt het oudste kind van elk gezin een brief mee over de afgelopen stakingsacties, die afkomstig 
is van het schoolbestuur waar Het Valkhof onder valt. 
 

Open dag 
Afgelopen woensdag was de open dag voor ouders van kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar 
worden. We hadden niet over belangstelling te klagen. 
Aan de reacties te horen, hebben de bezoekende ouders een goede indruk van onze school gekregen. 
De leerlingenraad hielp bij de hartelijke ontvangst en bij de uitleg, en in bepaalde groepen werd even een 
kijkje genomen. Wij waren erg trots op hoe de kinderen het deden. Alles bij elkaar kijken we terug op een 
mooie ochtend. 
Als u ouders kent die nog een kennismakingsgesprek / rondleiding zouden willen of vragen hebben, dan 
kunnen zij daarvoor mailen of bellen naar de school. 
 
Verzoek: Als u zelf al kinderen op onze school heeft en u heeft van de gemeente een kaartje gekregen ivm 
de aanmelding van een jonger broertje of zusje, wilt u dat dan invullen en afgeven bij onze administratie? 
 

Streetwise 
Een foto impressie van de verkeersactiviteiten van Streetwise treft u aan onderaan deze Valkinfo. 
 

 Luizen update 
Groep 5-a is luizenvrij. 
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 Elektruck 
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 hadden we vandaag de 
Elektruck op bezoek. 
Zie http://elektruck.com/  
De kinderen konden bezig met digitaal muziek maken. 
De Elektruck is één van de projecten van het Noordenveldse Kunst- en 
Cultuur Menu, waar onze school aan deelneemt. 

  
 

 Dalton visitatie 
Elke daltonschool wordt eens in de vijf jaar bezocht door mensen van de Nederlandse Dalton Vereniging. 
Deze visiteurs proberen dan een beeld te krijgen van het daltongehalte van de school. Op die manier wordt 
de kwaliteit van daltonscholen in de gaten gehouden. Is dat goed, dan mag men zich daltonschool blijven 
noemen, maar als het niet goed is, dan raak je je licentie kwijt. 
De visiteurs bezoeken de groepen, bestuderen documenten en praten met schoolleiding, leerkrachten, 
leerlingen en …… met ouders. 
Op 24 april is Het Valkhof weer aan de beurt voor een visitatie en wij zijn daarom op zoek naar een paar 
enthousiaste ouders (ongeveer 4) die het leuk zouden vinden om deel te nemen aan een gesprek van 
ongeveer een half uur met de visiteurs. 
We zoeken mensen die die dag beschikbaar zijn van 9.00 - 9.30 uur en die het gevoel hebben dat ze wel 
voldoende inzicht hebben in en kunnen praten over hoe er op onze school inhoud wordt gegeven aan de 
daltongedachte. 
U kunt zich daarvoor aanmelden via dalton@hetvalkhof.nl . 
 

 Schoolfeest 
Het schoolfeest op 16 februari was een groot succes. Er werden fantastische dansjes en liedjes voorbereid. 
Ook ging iedereen los met de ‘dancebattle’. En werden er prachtige medailles uitgereikt aan 2 kinderen van 
elke groep. Er was ook een DJ die leuke muziek draaide! De kinderen van de leerlingenraad mochten 
helpen, bij de onderbouw stonden ze achter de bar, en bij de bovenbouw mochten ze bonnen uitdelen 
voor eten en drinken.  Zowel de onderbouw en de bovenbouw hebben een leuk feest gehad!  
Geschreven door: Fiene, Marlou en Sophie  
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Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
Streetwise van onder- tot bovenbouw: 
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