
 

Valkinfo 24  15 maart  2018 

  

 
 
  

 Rodermarktspelavond  
Woensdag 4 april is het zover! Noteer het vast in je agenda. 
De jaarlijkse spelletjesavond vindt dan plaats. Iedereen is van harte welkom.  
Nadere informatie volgt nog, dus houd de Valkinfo in de gaten. 
 
We hebben inmiddels al hele leuke prijzen klaar liggen, maar zijn nog op zoek naar leuke prijsjes voor de 
spelletjesavond. Mocht je nog iets hebben liggen of kunnen krijgen, dan kun je dit aan Anita, Femke, 
Nathalie of Eva geven.  
Via de mail kun je ook contact opnemen: E.Smidts@acconavm.nl 
Alvast bedankt! 
 
Groet de startgroep van de Rodermarktwagen 

Schoolreis 
Om alvast in de agenda te noteren. 
De groepen 1, 2 en 3 gaan op dinsdag 12 juni samen op schoolreis naar 'De Drentse Koe' in Ruinerwold. 
Tegen die tijd volgt nadere informatie. 
 

 Bank voor de klas 
Afgelopen week kwamen er medewerkers van de Rabobank langs. 
We gingen een leuke quiz doen, waar we veel van hebben geleerd. 
Ook hoorden we interessante en leerzame weetjes over hoe je met geld om 
moet gaan. 
Bij de quiz werden we in groepjes gedeeld. Elk groepje kreeg een bordje met 
een stift waarop we de antwoorden moesten noteren. Er waren vragen 
zoals: "Hoeveel kleedgeld krijgt gemiddeld een middelbare scholier per 
maand?" Het winnende groepje kreeg een leuke prijs. Ook kun je nog een 
geldbedrag winnen, dit horen we over 3 weken. Het was erg leuk en leerzaam!   
 
Groetjes Sophie en Charissa (groep 8b) 
 

 Pakjes mee naar huis 
Zoals al eerder gemeld wil de gemeente graag dat ook scholen hun hoeveelheid afval beperken en beter 
gaan scheiden. 
Dat is een goede zaak en lukt ook al aardig. 
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In dat kader zou het mooi zijn als de kinderen geen wegwerp-pakjes drinken mee naar school krijgen, maar 
bijvoorbeeld iets in een beker of herbruikbaar flesje. 
Om de hoeveelheid afval van de school te beperken, geven we gebruikte drinkpakjes weer mee naar huis. 
 

Parkeren 
Op de ledenvergadering van de buurtvereniging werd genoemd dat het parkeren aan de Schonauwen niet 
altijd volgens afspraak gebeurt. 
Daarom nogmaals onze oproep om voor het brengen en halen van kinderen niet met de auto in de 
Schonauwen te komen. In verband met de veiligheid is de Schonauwen bestemd voor ouders en kinderen 
die lopend of met de fiets naar school komen. 
We weten dat ook de Kiss and Ride zone vaak vol is, vooral bij slecht weer, maar houdt u svp rekening met 
de buren en met de veiligheid van de kinderen. 
Op korte termijn worden borden geplaatst, dan zal er ook vaker door de politie op gecontroleerd kunnen 
worden. 
 

Luizenupdate 
De groepen 4 en 6a zijn luizenvrij. 
 

21 Maart: stembureau 
Op woensdag 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Zoals gebruikelijk zal ook in Het Valkhof, in de Valkuil, weer een stembureau gevestigd zijn. 
 

 Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er al een mail uitgegaan. Ouders die een team willen begeleiden kunnen zich 
aanmelden via de mail: armeinsikkenga@hetvalkhof.nl 
 
Voor de groepen 1 t/m 4 zal er in de omgeving van school weer een 
mudrun uitgezet worden onder de bezielende leiding van Erwin ter 
Maat.  
Van 11.00 tot 14.00 uur hebben we begeleiding nodig van veel ouders. 
Meer informatie volgt de komende weken, maar ouders die een 
groepje willen begeleiden, kunnen zich nu al aanmelden via de mail: 
greetjedewinter@hetvalkhof.nl 
 
 

Afwezigheid Coos Boerma 
Net als veel andere mensen heeft Coos de griep goed te pakken. 
Hij is inmiddels al twee weken ziek. We hopen uiteraard dat hij en alle andere zieken snel weer beter zijn. 
Bij vragen of bijzonderheden kunt u terecht bij Armein Sikkenga of Riekje de Boer. 
 
 
Team Het Valkhof 
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