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 Koningsspelen /sportdag 
Morgen zijn weer de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar extra vroeg, in verband met Goede Vrijdag en de 
meivakantie. 
De groepen 1 t/m 4 hebben een sportieve dag bij en in de omgeving van de school. 
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de activiteiten (Sportdag) bij de sportvelden en de sporthal. 
 
Koningsspelen groep 1 t/m 4 

Zoals ook al in de brief en mail vermeld, geldt voor de groepen 1 t/m 4 het 
volgende: 
-   ontbijt op school (de kinderen hoeven geen bord, beker, bestek mee te nemen) 
-   lunchpakket mee 
-   oranje (?), sportieve kleding aan die vies mag worden 
-   eventueel een schoon setje kleding mee. 

Houdt daarbij ook rekening met het weer, we zijn van 11.00 – 13.00 uur buiten actief. 
De ouders die komen helpen, verwachten we om 10.45 uur in de Valkuil. 
We rekenen op een sportieve dag, veel plezier! 
 
Sportdag groep 5 t/m 8 
Vrijdag a.s. is er de jaarlijkse sportdag voor kinderen van groep 5 t/m 8. 
De sportdag vindt plaats op de velden van VV Roden en in sportcentrum De Hullen. 
De kinderen worden om 8.25 uur op school verwacht. Vervolgens fietsen we gezamenlijk naar de velden 
van VV Roden. Om 9.00 uur begint de sportdag, uiterlijk 14.30 uur is het afgelopen. Na afloop fietsen we 
gezamenlijk terug naar school.  
Houd rekening met de weersvoorspelling en stem de kleding van uw kind(eren) hier op af. Denk tevens aan 
voldoende eten en drinken! Ouders die niet helpen in de begeleiding zijn welkom om te komen kijken. 
 

 Verkeersexamen 
De kinderen van de groepen 7 hebben hun verkeersexamens gedaan. 
Vandaag worden de diploma's uitgereikt. Gefeliciteerd jongens en meisjes! (en leerkrachten) 
 

 Schoolreis groep 3 
Om in de agenda te noteren. 
Groep 3 gaat op vrijdag 28 juni op schoolreis naar Lauwersoog. 
Zie ook het artikel dat in de weekendbijlage van het Dagblad van het Noorden stond: 
https://www.dvhn.nl/groningen/Natuurschool-van-Ib-Huysman-maakt-kinderen-wegwijs-op-Wad-en-
strand-24337781.html 
                                                          

website  kalender  contact 

https://www.dvhn.nl/groningen/Natuurschool-van-Ib-Huysman-maakt-kinderen-wegwijs-op-Wad-en-strand-24337781.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Natuurschool-van-Ib-Huysman-maakt-kinderen-wegwijs-op-Wad-en-strand-24337781.html
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/


 

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

 Voor de veiligheid van de kinderen: Parkeren tijdens brengen en halen 
Ouders of anderen die kinderen naar school brengen of ophalen, parkeren hun 
auto op de Kiss and Ride (KAR) zone aan de kant van de Statenlaan. 
Aan de Schonauwen, de straat aan de voorzijde van de school, hebben wij liever 
helemaal geen auto's van halers / brengers; ook niet in de parkeerhavens. 
Daarvoor hebben we de medewerking nodig van alle ouders. 
De reden daarvoor is, dat de plein-afgang bij de gymzaal wordt gebruikt door 
kinderen en ouders die lopend of op de fiets zijn. En als die tussen de in- en uit-
parkerende auto's door moeten, dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren. 
 Dus …… GEEN auto's in de Schonauwen (de straat voor de school)! 
Er geldt in die straat een officieel stopverbod. 

Maak dus ALLEEN gebruik van de KAR-zone. 
Dat is maar een heel klein stukje verder lopen, maar veel veiliger voor de kinderen. 
 

  Luizen-update 
In groep 6/7-b zijn helaas luizen gevonden. 
 

 Museum in de GVO les 
Deze weken zijn we in de GVO les bezig met verhalen over koningen en profeten uit de geschiedenis van 
Israël 3000 jaar geleden. Dat doen we met een museum. Museum “Ichthus” (Oud Grieks voor vis) heeft de 
vorm van twee vissen die in elkaar overlopen. Elke week bevinden we ons in een zaal met schilderijen, 
voorwerpen, weetjes en opdrachten.  

Als we bij de eerste staartvin naar binnen gaan bevinden we ons in de 
portrettengalerij, daarna volgen twee koningszalen. De overgang naar de 
andere vis is de spiegelzaal met het thema “Niets is wat het lijkt”. In de 
tweede vis bevinden zich de profetenzalen. Thema’s die in de lessen aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld macht, veiligheid, wijsheid en eerlijkheid. 
Dan blijkt hoe verrassend actueel de verhalen over koningen en profeten uit 
die tijd zijn, bijvoorbeeld over het kinderpardon en het klimaatspijbelen.  
Op de foto staat een “altaar”. In de kruik zit reukolie om gezalfd te worden. 
De hoorns garandeerden veiligheid. 

Via de tweede staartvin verlaten we het museum. Deze zaal heet de “VVV-zaal”.  Het VVV is een vereniging 
die vreemdelingen de weg wijst. In dit geval staat het voor: Vertrouwen, Verbinden en Vruchtbaar zijn. Op 
de rode loper, die door het hele museum loopt, staat: “Het verschil durven maken.”  
Ik hoop dat kinderen door zichzelf en de ander veilig en vertrouwd te laten voelen, het verschil kunnen 
maken; een basis voor een vruchtbare samenleving.  
De kinderen hebben een museumgids en een plattegrond gekregen, welke ook in de klas hangt. Kom gerust  
eens kijken en laat u informeren.  
Met vriendelijke groet, Tjarda Nieuwenhuis, GVO-docent. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


