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 HVO 
Al een aantal weken liggen de HVO-lessen (Humanistisch Vormingsonderwijs) voor de 
groepen 6 en 7 stil, i.v.m. ernstige ziekte van de docente, Linda Kuper. De laatste 
berichten zijn gelukkig dat de behandeling lijkt aan te slaan. 
Vervanging is een lastig punt, omdat er maar weinig HVO-docenten zijn. 

Toch lijkt er nu een oplossing in zicht. 
Volgende week nog niet, maar wel de week daarna, zal er waarschijnlijk een inval HVO-leerkracht 
beschikbaar komen. 
Misschien dat de lessen dan van de donderdag naar de woensdag verhuizen. De groepen die daarmee te 
maken krijgen ontvangen daarover t.z.t. bericht. 
 

 Open huis - aanmeldingen 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we ons Open huis gehad. 
Het aantal bezoekers daarvan was naar schatting ongeveer gelijk aan 
vorig jaar. Er was een positieve sfeer onder de bezoekers. 
Wij zijn trots op onze school, dus we hopen dat dit een mooi aantal 
aanmeldingen oplevert. 
Ouders waarvan de dochter of zoon volgend schooljaar 4 jaar wordt, 
hebben van de gemeente het verzoek gekregen om uiterlijk in de maand 

maart hun keuze kenbaar te maken. Dat geldt ook voor ouders die al een kind op school hebben. 
Het aantal aangemelde kinderen bepaalt namelijk hoeveel formatie (= mankracht) een school volgend 
schooljaar ter beschikking krijgt. 
Als u dus nog een kaartje thuis heeft liggen, lever dat dan alstublieft z.s.m. in bij onze administratie. 
En als u ouders in uw omgeving weet die nog een school moeten kiezen en die nog twijfelen, dan kunt u die 
erop wijzen dat het altijd mogelijk is om nog een keer een rondleiding te krijgen. Gewoon even bellen voor 
een afspraak. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Duco Menninga 

 

en wensen hem een goede tijd toe 

op Het Valkhof. 
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 Van groep 8-b Schoolfeest 2020: terugblik 
Bij binnenkomst kreeg je drie consumptiebonnen 2 voor drinken en 1 
voor chips. Toen we binnen kwamen zag het er meteen leuk uit. 
s’ Middags hebben de groepen acht de valkuil leuk versierd. Als eerst 
gingen de groep 3,4 en 5 feest vieren daarna de groepen 6,7 en 8. Het 
thema was olympische spelen iedereen was leuk verkleed als sporters 
de meesters en juffen ook. Er waren ook dj’s. die leuke muziek 
opzette. Je kon ook zelf een liedje aanvragen. Tussen de liedjes kwam 
er ook nog een dancebattle. Uit elke groep wonnen er twee kinderen. 
Er waren ook nog verschillende optredens van kinderen. Aan het eind 

ging iedereen naar huis het was een super leuke avond. 
Eva en Cloëy, groep 8-b 
 

 Voorstelling onderbouw 
De basisscholen van Noordenveld hebben een uniek samenwerking, waardoor er een prachtig aanbod voor 
de kinderen is ontstaan op het gebied van cultuur- en kunsteducatie. 
In dat kader hebben de groepen 1 en 2 naar de voorstelling" Plons" gekeken. 
Het ging over een kikkervisje die allerlei gevaren moet trotseren om een volwassen kikker te worden. Mooi 
gespeeld en mooi gemaakt... 
Ook het artikeltje hieronder gaat over hetzelfde kunst- en cultuur aanbod. 
 

 Van groep 7: De Olympische Spelshow 
Groep 7, 8a en 8b zijn naar de Olympische Spelshow in de Winsinghhof Roden 
geweest. 
Er waren 2 teams: team rood en team blauw. Tijdens de show werd er voor het 
grootste deel sporten gedaan, maar ze deden de sport zelf niet, ze deden het in 
een dans. Zoals curling, turnen, paardrijden, tennis en meer. 
Er waren tussen de dansen door quizvragen over de Olympische Spelen. Met de 
quizvragen konden ze punten verdienen als ze het goed hadden. Bij de dansen 
bepaalde de jury wie de dans over de sport het beste deed. En dat team kreeg 
dan ook een punt. Aan het einde van de show was de stand natuurlijk gelijk 
geworden! En ze deden aan het einde nog een leuke afsluitingsdans.  
Gemaakt door Zoë Poeder en Romy Bennink uit groep 7  
 

 Herhaling: 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. 
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  
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 Van buiten: DoeDigiDag 
Noord-Nederland staat van 13 tot en met 19 maart 2020 in het teken 
van digitalisering. Nederland Digitaal organiseert de jaarlijkse ‘digitale 
top’ dit jaar in Groningen. De Health Hub Roden en de gemeente 
Noordenveld organiseren in samenwerking met Noorden Digitaal op 
zaterdag 14 maart 2020 de DoeDigiDag in de Health Hub. Dit is bedoeld 
voor het brede publiek om kennis te maken met digitalisering in de 
zorg. Specifiek voor jeugd zijn er veel leuke en leerzame activiteiten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


