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Rodermarkt Spelavond 
Gisteren hebben we weer onze jaarlijkse Rodermarkt Spelavond gehad. 
En dat was weer erg gezellig. De ouders van de startgroep en van de oudervereniging 
die het allemaal hadden bedacht en georganiseerd, kunnen terugkijken op een 
geslaagde avond. 
Een leuke avond is natuurlijk heel fijn, maar een tweede belangrijk doel van de avond 
is om geld in te zamelen voor de bouw van de nieuwe Rodermarkt Wagen. 
Ook daarover is de startgroep zeer tevreden. Er is bij benadering € 2.500,- opgehaald 

en dat is een mooie opbrengst. 
We bedanken de sponsoren voor bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van prijzen en bedanken al onze 
bezoekers voor hun gulle deelname. 
De wagen kan maar gebouwd worden! Veel succes en plezier toegewenst, bouwers! 
 

 Inspectiebezoek 
Vorige week donderdag heeft de school bezoek gehad van de 
Onderwijsinspectie. 
Iedere basisschool wordt eens in de vier jaar bezocht en bij ons was 
het al meer dan 5 jaar geleden, dus het was geen verrassing dat we 
weer eens aan de beurt waren. De inspectie doet momenteel een 
rondje bij scholen van ons bestuur. 

Bij het bezoek keken de inspecteurs (het waren er twee) met name naar de kwaliteit van het lesgeven, de 
onderwijsresultaten en het kwaliteitsbeleid. In het kader daarvan zijn er veel onderwerpen besproken, 
documenten bestudeerd en zijn er in bijna alle groepen klassenbezoeken geweest. Misschien hebben de 
kinderen thuis wel verteld dat er 'een mevrouw' en juf Riekje of 'een meneer' en meester Coos in de groep 
kwamen kijken en dat die van alles opschreven. 
U begrijpt dat dat niet alleen voor de kinderen, maar vooral ook voor de leerkrachten een bijzondere, 
ongewone situatie was, waarbij bijvoorbeeld ook werd gecheckt of de klassenadministratie in orde is. 
De Onderwijsinspectie hanteert duidelijke richtlijnen en normen aan de hand waarvan ze scholen 
beoordelen. 
Aan het eind van de dag bleek dat het oordeel op alle onderzochte onderdelen positief was. 
Daar zijn we uiteraard heel blij mee en trots op, maar eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht. 
In het uiteindelijke rapport doet de inspectie altijd ook enkele aanbevelingen en die nemen we dan graag 
mee bij onze verdere schoolontwikkeling. 
 
Ongeveer een jaar geleden hadden we een positieve daltonvisitatie en nu een positieve onderwijsinspectie. 
Kortom, we zijn goed bezig met zijn allen. 
Een compliment voor het hele team! 
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Pasen op Het Valkhof  
Op donderdag 18 april 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 die een dikke knikker meenemen. 
De Oudervereniging zorgt voor een traktatie.  

Denken de ouders van een kind met een voedselallergie eventueel aan een 
eigen traktatie? Bij de penningmeester van de OV kunt u de kosten 
declareren (met een bonnetje). 
Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging 
 

Grote Rekendag 2019 
 
Gisteren was de Grote Rekendag.  
Die werd in de Valkuil geopend door een tweetal dat 
sterk leek op juf Doetie en juf Ida. 
Het probleem werd al heel snel duidelijk. Van een 
kinderfietsje ontbrak een wiel, maar ja, welke maat 
paste nou het beste? 
Inderdaad de Grote Rekendag gaat dit jaar over 
verhoudingen. 
In de groepen ging het rekenen deze dag ook net 
even anders dan anders. 
Net even wat uitdagender en spannender dan 
anders, want gelukkig kan rekenen erg leuk zijn. 
 

 Afwezigheid juf Annelies 
Sinds vorige week is juf Annelies Dijkstra van groep 1/2-a ziek en ligt ze in het ziekenhuis. 
Zij blijkt een zeldzame aandoening te hebben, waardoor zij een poosje uit de roulatie zal zijn. Hoe lang, dat 
is nog niet zeker, maar de prognose is gelukkig wel dat ze volledig zal herstellen. 
We wensen haar natuurlijk alle beterschap toe. 
Voorlopig vervangt juf Roelien Kuipers haar. 
Voor wie haar een kaartje wil sturen, het adres is: 

Wilhelmina Ziekenhuis 
Afdeling B1, Kamer 12 
Europaweg-Zuid 1 
9401 RK Assen 
 

 Juf Esmée en groep 7-a 
Juf Esmée is onlangs teruggekeerd na een langdurige afwezigheid in verband met haar zwangerschap en 
bevalling. Haar taak bestaat dit schooljaar eigenlijk uit 3 dagen per week in groep 3 en 1 dag in groep 7-a. 
Maar in de praktijk blijkt dat erg lastig te combineren met de situatie thuis. Daarom heeft zij besloten voor 
één dag in de week ouderschapsverlof op te nemen. 
Dat betekent dat zij op de donderdagen niet meer in groep 7-a zal zijn. Vandaag, 4 april, is ze er voor het 
laatst. Juf Rianne neemt de donderdagen over tot de meivakantie, zodat er enige tijd is om een structurele 
oplossing te vinden. 
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 Luizen update 
Er zijn neten gevonden in groep 8. 
 
 

 Een boom opzetten 
Op de foto ziet u op de voorgrond een walnotenboom waarvan de knoppen 
op uitkomen staan. 
Deze boom is een geschenk van de groepen 8 die afgelopen zomer afscheid 
namen van onze school. Zij hadden als afscheidscadeau geld gegeven om 
later, als het plein wat verder was, een boom aan te kunnen schaffen. 
Dit is 'em dus geworden. Op het kaartje van de groep, dat erbij zat, stond 
"Bedankt voor de superleuke jaren." 
Namens de kinderen en personeelsleden die nu op school zitten, bedanken 
we onze oude groepen 8 voor de boom en  we hopen dat ze een fijne plek 
hebben gevonden op hun nieuwe school. 
 
 
 

Van buiten:   Feestberen tellen tijdens de Nationale Museumweek in Speelgoedmuseum  
   Kinderwereld!  
Speelgoedmuseum Kinderwereld bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met de feestelijke tentoonstelling 
Kinderwereld 50 jaar jong!  
Tijdens de Nationale Museumweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 14 april, staat de piramide met de 
Rodermarktparade centraal in de expositieruimte. Dit pronkstuk is gevuld met allerlei speelgoed op wielen 
uit de collectie van het museum.  
Een beer te paard rijdt voorop met in zijn kielzog karren, koetsen, wagens, auto’s, wandelwagens en nog 
veel meer rijdend speelgoed. De passagiers bestaan uit feestelijk uitgedoste antieke poppen en beren. In de 
optocht rijden heel veel beren mee, grote en kleine.  
Tijdens de Museumweek kunnen kinderen raden/tellen hoeveel feestberen er meedoen aan de parade. Is 
het antwoord juist, dan krijgen de kinderen als beloning een presentje.  
Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag tussen 11 en 17 uur.  
Raadpleeg http://museumkinderwereld.nl/ voor informatie over openingstijden, entreeprijzen, etc.  
Brink 31, 9301 JK Roden. T 050 5018851 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://museumkinderwereld.nl/

