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 Morgen: Daltonkoffie 
Morgenochtend, vrijdag, 23 maart, hebben we weer "Daltonkoffie". 
Ouders zijn dan welkom om onder het genot van een een kopje koffie/thee met 
iets lekkers, met ons en met elkaar te spreken over onderwijszaken. 
Dit keer is het thema: Coöperatieve Werkvormen. Dat zijn werkvormen waarbij 
kinderen leren samen te werken. Deze manier van werken hoort zowel bij 
daltononderwijs als bij de Vreedzame School lessen. 

Juf Marike en juf Rianne zullen vertellen hoe dat werkt. We zijn ook erg benieuwd naar uw ervaringen en 
ideeën. 
Plaats: het lokaal van groep 7 (van juf Marike). 
Tijd: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang uiterlijk 8.45 uur en eindtijd ongeveer 9.15 uur. 
Als u vragen heeft over andere daltonzaken, dan kunt u die ook mailen naar riannebosten@hetvalkhof.nl . 
Als de tijd het toelaat, dan kunnen we die morgen misschien nog beantwoorden, of we nemen het mee als 
thema voor een volgende daltonkoffie. 
 

 Rodermarktspelavond 
De Rodermarktspelavond is op woensdag 4 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 vrijdag intekenlijsten bij de kleuteringang te hangen en daarop kunnen 
ouders zich inschrijven. 
En we hopen natuurlijk dat iedereen op 4 april zal komen op de Spelavond: voor de gezelligheid en voor het 
goede doel! 
 

 Pasen op Het Valkhof 
Op donderdag 29 maart vieren we het Paasfeest op Het Valkhof. De groepen 1/2 
gaan het bos in om paaseieren te zoeken en de groepen 3 t/m 8 gaan nootje 
schieten. Daarvoor moeten ze een dikke knipper meenemen. 
De Oudervereniging zorgt voor een traktatie voor iedereen. 
 

Luizen update 
In groep 7 zijn neten gevonden. 
Groep 8-b is gelukkig luizenvrij. 
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Van buiten -1: Paasactiviteit Mensinge 
Museum Havezate Mensinge in Roden opent 31 maart met een 
tentoonstelling van oude en antieke serviezen van Diggel-Goud, Groei en 
Bloei brengt de kamers in Paassfeer met hun prachtige bloemstukken en 
Stichting Versierde Eieren exposeert met maar liefst 200 versierde eieren. 
Wij willen kinderen in Roden en omgeving de kans geven om op een 
creatieve manier kennis te maken met de havezate. Dit kan door het 
versieren van een hardgekookt of uitgeblazen ei door kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 10 jaar. Deze eieren worden tentoongesteld in de ontvangstruimte waar al onze bezoekers 
ze ook kunnen bewonderen. 
De eieren kunnen woensdag 28 maart tussen 14.00 en 16.00 uur gebracht worden. Naam van het kind en 
de school worden op een lijst genoteerd en ieder ei wordt van een nummer voorzien. 
Per leeftijdscategorie wordt de winnaar van het mooist versierde ei aangewezen. 
Op woensdag 4 april om 15.30 uur is de prijsuitreiking, een fotograaf van de pers zal hierbij aanwezig zijn.  
Ook is er die middag gelegenheid om de eieren weer op te halen. Dit kan tijdens onze reguliere 
openingstijd van 13.00 tot 16.30 uur. 
Namens de activiteitencommissie Mensinge, Ilone van der Meijden 
 

 Van buiten -2: aanvulling Activiteitenladder 
Nog een paar plekken vrij voor toffe activiteiten in 
Noordenveld! De meeste activiteiten van de eerder 
uitgedeelde ladder zitten al aardig vol. Maar er zijn 
nog een paar activiteiten bijgekomen die niet op de 
ladders stonden. Via deze weg willen we jullie daar 

graag nog even op wijzen: 
Op 10 april (gr 7 en 8) wordt er door rapper Roberto Tan een Rapworkshop gegeven in Roden. 
Op 19 april (gr 3 t/m 5) en 26 april (gr 6 t/m 6) wordt er in Norg een Voetbalclinic gegeven door de bekende 
Freestyle voetballer TomV. 
Op 30 mei kunnen kinderen van groep 1 en 2 muziekinstrumenten maken met KreaKracht, er zijn nog een 
paar plekjes vrij! 
Vol is vol, dus geef je nu op! Voor opgave en meer informatie ga naar: www.activiteitenladder.nl 
Sport- en cultuurcoaches Noordenveld 
 

Van buiten -3: Houdt u zich aan de snelheidslimiet?  
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms 
onbewust. Bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden of als onze gedachten 
afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt 
onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de 
bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen 
op de weg zijn. Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 
15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 kilometer te hard rijden, 
zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te wijzen op de 
gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de 
snelheidslimiet’. Misschien heeft u de campagneposters al wel in school zien 
hangen. De campagne roept weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te 
checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.  

Team Verkeer en Vervoer, Provincie Drenthe 
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Van buiten -4: 2e Paasdag: High Tea voor kids in Kinderwereld! 

Kom 2e Paasdag naar Kinderwereld, want dan 
mag je net als vorig jaar weer in het echt spelen 
met oude kinderserviesjes van het 
speelgoedmuseum.  

Drink thee of limonade uit een kopje in miniformaat en eet van een minibordje met minibestek je 
eigen versierde taartje! 
Paasmaandag organiseert Speelgoedmuseum Kinderwereld een High Tea voor kinderen tussen 13 
en 16 uur. 
De paastafel wordt gedekt met oude kinderserviesjes en bestekjes uit het depot van het 
speelgoedmuseum en de serveerschaaltjes worden gevuld met koekjes en eitjes. 
Op kleine bordjes kunnen minicakejes worden versierd met allerlei lekkers en uiteraard hoort daar 
ook een flinke toef slagroom bij. 
Eten met minibestek, thee of limonade schenken uit koffie- en theekannetjes in de kleine kopjes 
van de kinderserviesjes, is al een feest op zich.  
Na de High Tea kun je uitbuiken op bijvoorbeeld de speelzolder of in de knutselkamer, maar je 
helemaal uitleven op de grote buitenspeelplaats behoort ook tot de mogelijkheden. 
Een bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld is tijdens de Pasen een van de leukste uitstapjes 
voor het hele gezin.  
Het museum is beide paasdagen geopend tussen 11 en 17 uur. 
Adres: Brink 31, 9301 JK Roden. Tel. 050 5018851. www.museumkinderwereld.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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