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Herinnering: Maandag vrij 
Op maandag 1 april hebben de kinderen vrij.  
Dat is geen 1 april-grap! 
De leerkrachten hebben dan een studiebijeenkomst over rekenonderwijs. 
 

 

 Woensdag: Grote rekendag 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het 
is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 
Vlaanderen die helemaal in het teken staat van rekenen. 
En dan niet gewoon in de klas, maar ook daarbuiten. 

Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april. Het thema is ‘Uit verhouding’.  
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk 
maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt 
tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 

Rodermarkt Spelavond 
Woensdag a.s., 3 april. 17:00 - 19:00 uur. 
Komt allen ! (en vergeet je portemonnee niet) 
 

Plein 
Alweer een mijlpaal: Het eiland is in gebruik genomen en de pomp is weer beschikbaar voor de kinderen. 
Er wordt weer fantastisch gespeeld. 
Nou nog een beetje zon erbij … 
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 Logopedie screening 
Deze week verstuurt de logopedist van de Jeugd Gezondheidszorg een vragenlijst over de spraak- / 
taalontwikkeling aan ouders van leerlingen die geboren zijn tussen 1-10-2014 en 1-2-2015. 
Ouders vullen deze vragenlijst in via www.mijnkinddossier.nl  
Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten beoordeelt de logopedist welke kinderen in aanmerking komen 
voor een logopedisch onderzoek. 
 

 Luizen update 
Groep 5-a is luizenvrij. 
In groep 6/7-b zijn helaas wel luizen gevonden. 
 

Van buiten:  Kinderyoga 
Het is Wereld kinderyoga dag op vrijdag 5 april. Kom je ook?  
Voor informatie en het opgeven: 
www.noukadekinderyogajuf.jouwweb.nl  
#kidsyogaday 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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