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 Over de "Veurlezers" 
Beste meneer Jans, 
Er kwam een meneer voorlezen in het Drents. 
Hij begon met het vertellen over straatnamen en over vroeger. 
Hij ging lezen en iedereen moest lachen. 
Toen hij klaar was kreeg iedereen een boekje van Wiesneus. 
Wij vonden het allemaal heel leuk. 
Wij bedanken deze meneer voor het mooie voorlezen in het Drents. 
Groeten Lars, Roan en de rest van groep 7a. 
 

Prijzenkast 
De prijzenkast van onze school hing al een poosje niet meer aan de muur. Hij zag er 
namelijk niet meer zo fraai uit en hij was in de loop der jaren overvol geraakt. 
Dat laatste is natuurlijk een goed teken, want elke prijs in de kast staat voor een 
mooie, sportieve succeservaring van kinderen. 
Onlangs heeft onze geweldige klusopa Hielko de kast een grondige opknapbeurt 
gegeven en stagiairs en kinderen van groep 8 hebben de prijzen gesaneerd en 
opgepoetst. 
Binnenkort komt er nog een mooi logo op en dan is deze kast-van-mooie-
herinneringen weer een symbool van sportiviteit en saamhorigheid. 
Hij heeft een ereplaatsje gekregen in de Valk-uil. 

 

Stagiairs 
Er zijn momenteel vrij veel stagiairs op school. 
Velen daarvan zijn jongeren die een snuffelstage / maatschappelijke stage doen; vaak oud-leerlingen. Zij 
zijn meestal maar een paar dagen op school en assisteren hier en daar in de groepen. Misschien raken zij 
daardoor geïnteresseerd in het vak van leraar. 
Stagiair-onderwijsassistenten zijn soms wel een heel schooljaar bij ons en van pabostudenten 
(lerarenopleiding) varieert de tijd die ze in de groepen zijn. 
Juf Sharon (LIO, Leraar In Opleiding, in groep 7) is in feite klaar met de pabo, maar sluit dat af met een 
langdurige, intensieve LIO-stage, waarbij zij steeds meer de groep overneemt. Zie ook hieronder. 
Meester Anko (groep 6/7) loopt langdurig stage bij ons in verband met een omscholingstraject waaraan hij 
deelneemt. 
Als school bieden wij altijd graag ruimte voor stagiairs aan, omdat we het een maatschappelijke plicht 
vinden om jongeren te helpen bij het vinden van een passende richting in hun ontwikkeling. Daarnaast 
hebben we zelf ook een belang. Dankzij stagiairs kunnen we extra handen in de klas creëren en dat is goed 
voor onze kinderen. 
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Even voorstellen: Juf Sharon 
Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe LIO-stagiaire op odbs Het Valkhof. 
Mijn naam is Sharon Bareveld en ik ben vierdejaars PABO student. 
Inmiddels ben ik mijn afstudeerstage begonnen bij Rianne Bosten in groep 7A. 
Ik heb het ontzettend naar mijn zin en kijk erg uit naar de komende weken met de kinderen, 
collega’s en ouders. 

 

Inning schoolreisgeld groep 1 tot en met 5 
 De schoolreizen van groep 1 tot en met 5 komen er weer aan. Vandaar dat we de schoolreisgelden voor 
deze groepen gaan innen. Het gaat dan om de volgende bedragen per kind: 
Groep 1 en 2 € 22,50 
Groep 3 en 4 € 35,00 
Groep 5 € 40,00 
Voor ouders/verzorgers die hebben gekozen voor automatische incasso zal de bijdrage omstreeks 1 april 
2019 worden afgeschreven van de rekening. De andere ouders/verzorgers ontvangen in de eerste week van 
april een factuur. 
 Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Per mail ben ik bereikbaar via: 
ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com. 
 Vriendelijke groet, Chantal Westerhof  
 

 Herinnering: 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. 
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. 
 

Van buiten -1:  Scoor een Robotvoetballer 

Op vrijdag 29 maart kan je in Bibliotheek Roden een echt 
bewegende robotvoetballer maken. Deze robotvoetballer maak je 
van verschillende materialen en kan je het rugnummer van je 
favoriete voetballer geven.  

We starten op 3 verschillende momenten, om 14.00, 15.00 en de laatste groep om 16.00. Wil je meedoen? 
Geef je dan op door langs te komen in de bibliotheek of mail naar info@bibliotheekroden.nl of bel naar 
088-0128245. Geef je naam en contactgegevens door en laat weten op welk tijdstip je komt. Maar let op, 
Vol=Vol! Deze activiteit is gratis en een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet verplicht. 
Bibliotheken Noordenveld en FC Groningen werken samen met de actie Scoor een Boek! om het plezier in 
lezen te vergroten. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan binnen 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen en 
scoren hiermee stickers. Tijdens het fluitsignaal op 17 mei wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn 
gelezen en welke school de meeste boeken heeft gescoord! 
 

Van buiten -2:  Funkey Hockey 

Vanaf 23 maart, Funkey Hockey bij MHC-Roden. Voor iedereen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. 
Bij Funkey hockey staat plezier in het bewegen voorop. "FUN in bewegen is immers de KEY” Je hoeft je niet 
op te geven en kunt gewoon langs komen op de hockeyclub aan de Roderweg 2. 
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Op zaterdag van 09:30 tot 10:30 uur  
23 maart 
30 maart 
6 april 
13 april 
11 mei 
18 mei 
25 mei 
1 juni 
En ben jij ouder dan 5 jaar en wil je ook eens komen 

hockeyen? Elke woensdag is er van 14.45-15.30 uur een 

kennismakingstraining. Stuur een mail naar 

coordinatorefjeugd@mhcroden.nl voor meer informatie  

over deze kennismakingstraining! 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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