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 Koningsspelen groep 1 tot en met 4 op vrijdag 12 april 2019 
Evenals voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer in de omgeving van 
school een sportief spelcircuit uitzetten o.l.v Erwin Maat. 
Het zal meer in de buurt van school zijn en wat minder blubberig dan 
vorig jaar. 
We hebben die dag weer een groot aantal hulpouders nodig om groepjes 
kinderen te begeleiden. Ook zoekt  Erwin nog een aantal meedenkers 
voor de verschillende onderdelen en mensen die die dag willen 

klaarzetten en opruimen.  
Meld u alvast aan bij: greetjedewinter@hetvalkhof.nl voor hulp, begeleiding van een groepje, of voor hulp 
bij de organisatie. Dan belooft het weer een prachtige, actieve dag te worden. 
Dank alvast. 
 

 Plein: keuring 
De speeltoestellen die de afgelopen periode zijn gebouwd, 
worden vandaag gekeurd door een onafhankelijke 
keuringsinstantie, de Tüv. Het gaat dan met name om het 
'eiland' en de 'boom over de gracht', maar ook zal er gekeken 
worden of de rest aan de eisen voldoet. 
Een aantal weken geleden hebben we al een soort voor-
inspectie gehad en de aandachtspunten die dat toen 
opleverde, zijn indertijd aangepast. We verwachten nu 
daarom geen grote problemen, maar als er nog dingen 
veranderd moeten worden, dan zullen we dat uiteraard zsm 
laten doen. Veiligheid staat voorop. 

Als alles goed is, dan kunnen die lelijke hekken op het plein eindelijk weg en kunnen de kinderen er lekker 
op spelen. Daar kijken ze al heel lang naar uit. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Liam de Vries 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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Ter herinnering: onderwijsstaking 
Onlangs hebben wij u er middels een brief van op de hoogte gebracht dat onze school vrijdag a.s.,  
15 maart, gesloten is in verband met een landelijke onderwijsstaking. 
Alle openbare basisscholen van onze gemeente doen hieraan mee. De dag wordt het sluitstuk van een 
landelijke actieweek. Via de media zult u er ongetwijfeld het nodige over vernemen. 
Zie ook https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/  
 

Luizen update 
Er zijn neten gevonden in groep 5. 
Groep 6-a is luizenvrij. 
 

 Rodermarktspelavond 
De Rodermarktspelavond is op woensdag 3 april van 17.00-19.00 uur. 
Tijdens deze avond kunnen kinderen en volwassenen tegen een geringe vergoeding spelletjes doen en 
lekkere dingen kopen. 
De bedoeling van deze activiteit is om geld te verdienen voor de bouw van de nieuwe Rodermarktwagen. 
Een eerste ontwerp van de wagen zal waarschijnlijk ook te bezichtigen zijn. 
Om de spelletjesavond te laten slagen, hebben we hulp nodig van ouders die willen assisteren bij de 
spelletjes. Daarvoor komen er deze week intekenlijsten bij de kleuteringang te hangen en daarop kunnen 
ouders zich inschrijven. 
En we hopen natuurlijk dat iedereen op 3 april zal komen op de Spelavond: voor de gezelligheid en voor het 
goede doel! 
 

Betreft: zwembad activiteiten De Hullen Roden 

 Vrijdag 15 maart:  1 euro:  voor maar 1 euro zwemmen op de recreatieve uren voor iedereen van 
jong tot oud. 

                   In verband met de landelijke stakingsdag in het onderwijs. 

                     Tijden: van 10.30 tot 15.15 uur 

 

 

 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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