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 Vrije dagen 
In de Jaargids die aan het begin van het schooljaar is uitgereikt, werden de onderstaande vrije dagen al 
vermeld, maar om vergissingen te voorkomen nog even ter herinnering de aanstaande vrije dagen. 
De kinderen hebben een extra lang weekend en zijn vrij: 
 vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 
 31 maart en 1 april: weekend 
 maandag 2 april: tweede Paasdag 
 dinsdag 3 april:  Onderwijsdag gemeente Noordenveld / Studiedag van het team. 
We zien elkaar dus weer op woensdag 4 april om 8.30, de dag van de Rodermarkt Spelavond. 
 

 Rodermarkt Spelavond 
Tot ziens op de Rodermarkt Spelavond: woensdag 4 april, 17.00 - 19.00 uur. 
En … vergeet je portemonnee niet! 
 

 Van de Schoolfotograaf: 
Op dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei komt de 
schoolfotograaf. 
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een 
persoonlijk wachtwoord met code waarmee u  via 
internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.  
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig 

om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard 
blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. 
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele 
foto de klassenfoto gratis indien u binnen 14 dagen bestelt! Ook kunt u via 
internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, 
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.  
Hiernaast ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan hier erg mooi bij.  
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Evelien Visser 

 

en wensen haar een goede tijd op Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Grote Rekendag 
Gisteren, 28 maart hadden  we de Grote Rekendag. 
Er werd in alle groepen op andere manieren dan "werken uit het boekje:" gerekend en gemeten. 
Uw kind heeft er misschien al iets over verteld. 
Een paar foto's onderaan deze Valkinfo om een indruk te geven. 
 

 Opgave HVO / GVO groep 5 en 6 
De voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn achter de schermen 
al weer gaande. 
Zo willen wij van ouders van kinderen die volgend schooljaar in groep 6 of 
7 zitten, nu al graag weten of hun kind de HVO- of GVO-les zal volgen. 

De kinderen waar het om gaat, krijgen vandaag een formuliertje mee, dat we graag uiterlijk 11 april weer 
van u terug ontvangen. 
Zie ook: https://gvoenhvo.nl/  
 

 Drents Kampioenschap schoolhandbal 
Afgelopen zaterdag de voorrondes gespeeld in Gieten voor de Drentse kampioenschappen schoolhandbal. 
De meiden  uit groep 8 hebben het super gedaan! Het niveau was dit jaar erg hoog, uiteindelijk werd er 1x 
gewonnen en 1x gelijkgespeeld. Hier mogen we trots op zijn! 
Foto's onderaan deze Valkinfo. 
 

 Herhaling: 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 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 
 

 Van buiten -1: Vacature schoonmaak 
Ons schoolbestuur, Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, zoekt voor OBS De Marke medewerkers 
schoonmaak voor 8 uren per week. Daarnaast zoekt men inval-schoonmakers voor meerdere scholen. 
U kunt de vacature hier nalezen: vacature medewerker schoonmaak . 
 

 Van buiten -2: Van de VV Nieuw Roden: FCG EsportsCUP 
Wie:  Jongens en meisjes van 7 t/m 18 jaar. 
Waar:  Kantine VV Nieuw Roden 
Wanneer:  Zaterdag 14 april 2018 vanaf (14:00 tot + - 18:00) 
Kosten: € 5,- per deelnemer 
Het is de bedoeling dat wij als VV Nieuw Roden een deelnemer gaan afvaardigen naar de grote finale. De 
deelnemers spelen onderling in een competitie op de PlayStation 4 of Xbox FIFA18. De uiteindelijke 

https://gvoenhvo.nl/
mailto:armeinsikkenga@hetvalkhof.nl
mailto:greetjedewinter@hetvalkhof.nl
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-18927496/documents/5ab8f7a167013rOTl3Lq/2018-03-26-vacature%20schoonmaker.pdf
https://gvoenhvo.nl/
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winnaar mag VV Nieuw Roden gaan vertegenwoordigen op de grote finale dag in het NOORDLEASE stadion 
van FC Groningen. Deze wordt gehouden op zondag 27 mei. 
Dus heb je zin om mee te doen geef je op bij Jan Warners via mail janfabienne@ziggo.nl  of een berichtje 
op 0683966216 o.v.v. je naam en leeftijd (kun je ook terecht als je nog vragen hebt).  
Er is maar een beperkt aantal deelnemers dus wees er snel bij want vol=vol. 
VV Nieuw Roden, de Jeugdcommissie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
 
Fotoimpressie Handbaltoernooi: 
 

  

 
 
Fotoimpressie Grote Rekendag: 
 



 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

  
 


