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 Vakantie 
De voorjaarsvakantie is weer voorbij, we hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. 
Gezien het weer lijkt het voorjaar ook direct te beginnen.  
 

 Luizen update 
Groep 5-a is, zoals ook al vermeld in de vorige Valkinfo luizenvrij. Na de vakantie zijn er nog wel oude neten 
gevonden. Dus vooral ook thuis af en toe blijven controleren. 
 

 Veurlezen 
‘Taal is mens en mens is taal’. Streektaal maakt daar onlosmakelijk deel vanuit.  
In Drenthe is het de streektaalorganisatie ‘Huus van de Taol’ die middels diverse activiteiten de aandacht 
voor de streektaal, specifiek ‘het Drents’, promoot en daarmee levendig houdt. 
Een jaarlijks terugkerende activiteit van het ‘Huus van de Taol’ is het voorlezen in het Drents, door 
vrijwilligers,  op basisscholen binnen geheel Drenthe. Ook op meerdere basisscholen binnen Noordenveld. 
Vandaag was Het Valkhof aan de beurt en werd er door 5 ‘veurlezers’ voorgelezen in alle groepen. 
De kinderen en leerkrachten luisterden aandachtig en genoten van een half uurtje Drents in de groep. 
 

 
  

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

Kyan Rozema 

en wensen hem een goede tijd op Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/


 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

 

Juf Riekje 
Riekje de Boer is intern begeleidster van de onderbouw en daarnaast 3 dagen per week groepsleerkracht 
van groep 3-a. 
Vanaf het begin van dit schooljaar moest zij het even wat rustiger aan doen en heeft zij alleen haar werk als 
intern begeleidster gedaan. Na de voorjaarsvakantie zal zij ook haar werk in groep 3-a geleidelijk weer 
opbouwen. Juf Esmée blijft voorlopig elke dag op school. 
 

Rapporten 
De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen morgen het rapport mee naar huis. 
 

 Wijkbelangenvereniging De Hofsteden 
Op dinsdag 13 maart houdt de wijkbelangenvereniging De Hofsteden de algemene ledenvergadering. 
Alle inwoners van deze wijk zijn welkom op deze vergadering. Graag wel even aanmelden via 
info@dehofsteden.nl 
De vergadering wordt gehouden in Het Valkhof. Als school zullen we deze avond het ontwerp voor het 
plein presenteren. 
De agenda voor deze avond vindt u op de website van de vereniging: www.dehofsteden.nl 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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