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 Rodermarkt Spelavond 
Het was gisteravond weer een gezellige drukte tijdens onze jaarlijkse Rodermarkt 
Spelavond. 
De ouders van de Startgroep en de Oudervereniging hadden het allemaal prima 
georganiseerd. 
Behalve om gezelligheid ging het natuurlijk ook om de opbrengst; de harde euro's. 
Wel, aan het eind van de avond zagen we een tevreden penningmeester 
rondlopen. De netto opbrengst was ongeveer € 1.800,-. Dat geeft de ouders die de 
wagen gaan bouwen voldoende financiele mogelijkheden om er ook dit jaar weer 
iets moois van te maken. 

 

 Foto's spelavond 
Gisteravond zijn er bij de Spelavond leuke foto's gemaakt die per mail verstuurd zijn. 
De meeste foto's zullen nu wel binnen zijn. 
Mocht uw zoon/dochter op de foto gekomen zijn en u heeft nog geen foto ontvangen neem dan even 
contact op met Paula Woldendorp, pmwoldendorp@hotmail.com  
 

 Verkeersexamen groep 7 
Vandaag heeft groep 7 het theoretische verkeersexamen en 
volgende week dinsdag het praktische. 
Wij wensen de jongens en meiden veel succes toe zodat ze met 
een mooi verkeersdiploma naar huis komen. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het verkeer voor henzelf 
en voor de andere weggebruikers een stuk veiliger wordt als zij 
de verkeersregels goed kennen en toepassen. 
 
 

 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Thyrza Oosting 

 

en wensen haar een goede tijd op Het Valkhof toe. 

mailto:pmwoldendorp@hotmail.com
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Gevonden 
 
Tijdens de Rodermarkt Spelavond is een portemonneetje gevonden. 
Wie die verloren heeft, kan hem bij meester Coos ophalen. 
 

 Succes Valkhofleerling 
De activiteitencommissie van Landgoed Mensinge schreef een wedstrijd uit voor basisschoolleerlingen, om 
versierde eieren te komen inleveren bij de Havezate.  
 
Woensdagmiddag werden de prijzen bekend gemaakt. Tot de gelukkigen behoorde onder andere Sarah 
Doets van Het Valkhof. De winnaars ontvingen namens Mensinge een houten paashaas en “Het grote steek 
de handen uit je mouwen boek”. 
Gefeliciteerd Sarah! 
 

 Van buiten: Van vv Roden: 3E MEGA 4X4 VOETBALTOERNOOI 
Maak met vrienden/vriendinnen een team en geef het een originele naam! 

 woensdag 2 mei 2018 sportvelden vv Roden 

 9.30 uur 

 jongens en meisjes onder 7. 9. 11 en 13 jaar* 
 * Een oudere speler mag niet in een jonger  team    
Maak een team van maximaal  5  spelers en geef je op voor Vrijdag 27 april 2018; Per mail: 
j.wardenier@home.nl  
Vermeld de volgende gegevens: 

 teamnaam/namen teamspelers en  

 geboortedatum/ aanvoerder en 

 telefoonnummer/e-mailadres 
Je ontvangt een bevestiging van de opgave. Ontvang je niets. neem dan contact met ons op 
Deelname is € 5.00 Per team. Elke deelnemer krijgt een herinnering. 
Een team mag uit maximaal 5 spelers bestaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan 
Wardenier, via mail of telefoon 06 52 00 10 46 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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