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Beste ouders, 
Elke dag staan er verkeersbrigadiers bij de weg om onze kinderen veilig te laten 
oversteken . 
Het Valkhof zorgt voor de oversteek bij de Hofstedenlaan en verderop regelt de 
Hoeksteen de oversteek.  
Van de huidige brigadiers stopt een aantal na dit schooljaar, bijvoorbeeld omdat 
de kinderen van school af gaan of ze het al een aantal jaren gedaan hebben. 
 
Om ook komend schooljaar 2019/2020 een veilige oversteek te kunnen bieden, 
zijn we dringend op zoek naar nieuwe brigadiers .......   

Als verkeersbrigadier kan je je kind(eren) eerder brengen op school of iets later ophalen. Ook jongere 
kinderen zijn welkom in de klas. Al met al ben je een kwartier meer kwijt dan normaal gesproken, als je  je 
kind brengt of haalt. 
Ook ouders waarvan het kind geen gebruik van de oversteek maakt, helpen gelukkig als brigadier. 
Eind maart is er vanuit de gemeente weer een korte cursus (max 1,5 u) voor nieuwe brigadiers.  
We hebben je hard nodig !  
Zijn er opa's en oma's die willen brigadieren ? Ook die zijn van harte welkom!  
Openstaande plekken schooljaar 2019-2020: 

maandagmiddag (2x) 
dinsdagochtend (2x) 
woensdagmiddag (1x) 
donderdagochtend (1x) 
vrijdagochtend (1x) 

De Verkeersouders 
 

 Ter herinnering 
Morgen is de school gesloten i.v.m. onderwijsacties. 
 

Plein 
De "boom over de gracht" is vorige week goedgekeurd door de Tüv en daarom konden de lelijke hekken 
weg. 
Op het eiland moesten nog een paar kleinigheidjes aangepast worden, maar door het slechte weer van 
deze week is dat nog niet gebeurd. Daarom staan daar de hekken nog wel even omheen. 
 

 (half) Van buiten: schoonmaak(st)ers gevraagd. 
Ons schoolbestuur zoekt nieuwe medewerkers voor de schoonmaak op bepaalde scholen. 

website  kalender  contact 

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 

Zie hieronder. 

 
Belangstelling? Kijk op www.onderwijs-noordenveld.nl  

of bel voor 21 maart 2019 met Nanda Versnel of Jan Kees Tel - 050 4065780 
 

Van buiten: zwembad activiteiten De Hullen Roden 

 
Woensdag 27 maart:   Stormbaan:  van 14.45 tot 16.00 uur. 
 
Zwembad de Hullen Roden 
 
In maart is het weer zo ver; we gaan voor de Stormbaan !! 
Er is altijd veel belangstelling voor de reuze waterbaan van 15 meter lang met veel 
obstakels. 

Het is van 14.45 tot 16.00 uur. Kosten 3,50 euro. Geef je op want vol=vol. 
 
Voor informatie en/of opgave 050-5019268 of kijk op onze website https://www.sportcentrumdehullen.nl/  
Wipe out is voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 (met minimaal A diploma).  
Geef je op via de activiteiten ladder van de sportcoach. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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