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 Koningsspelen 
De Koningsspelen waren weer een groot succes.  
Voor de jongsten was er het koningsontbijt, een 
gezamenlijke opening (zie foto) en een obstacle run. 
De bovenbouwers hadden een sportdag in het dorp. 
Resultaat: veel bezwete hoofden, blije gezichten en 
enthousiaste ouders. 
De ouders die hebben geholpen bedanken wij hartelijk. 
Alleen dankzij uw inzet en medewerking is zo'n dag 
mogelijk. 
De ouders die de obstacle run hebben bedacht en 
uitgevoerd verdienen een bijzonder compliment, want 
het was weer fantastisch. Onderaan deze nieuwsbrief 
een paar foto's. 
 

 Kinderverslag: Sportdag 
Het was koud en waren veel kinderen en andere scholen. 
We mochten kiezen wat we wouden doen.  We gingen op de fiets heen en terug. Je moest tegen andere 
scholen sporten . Je kon kiezen uit: voetbal, basketbal, zwemmen, unihockey, dans, trefbal, kickboksen, 
bootcamp, peanutbal. Sommige kinderen van groep moesten estafette lopen dat inhoudt dat de snelste 
kinderen van groep moesten rennen tegen  andere scholen.  
Wij (het Valkhof) zijn 3e geworden van alle scholen. 
Jelte groep 6 en Yassin groep 7 
 

Met de complimenten van de paashaas 
Als school stimuleren wij natuurlijk liever dingen die goed 
gaan, dan dat we mopperen over wat niet goed gaat. 
Daarom hadden de verkeersouders deze week een actie op de 
Kiss And Ride zone, waarbij ouders en kinderen die gebruik 
maakten van de KAR-zone werden getrakteerd op een 
paaseitje van de paashaas en een kaartje met een 
compliment. Zie hiernaast. 
Wie van de KAR-zone gebruik maakt, helpt namelijk actief mee 
aan het veilig houden van de Schonauwen, voor voetgangers en fietsers. 
Goede actie! 
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 Van Veilig Verkeer Nederland: Verkeersquiz voor ouders en kinderen 
Spelenderwijs leren met de Ouder & Kind Quiz. Wie weet het meeste van de verkeersregels en over veilig 
verkeersgedrag? Ouders kunnen het opnemen tegen hun zoon of dochter (groep 3 t/m 6)! Klik: 
https://okq.vvn.nl/?utm_source=Basisscholen%20met%20lidmaatschap%20VVN%20en%2Fof%20Educatielijn&utm_campaign=b90
6570167-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-b906570167-68504135  

 

 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 10 mei weer 
van u terug ontvangen. 
Zie ook: https://www.vormingsonderwijs.nl/  
 

 Verslag: Schrijver op bezoek. 
Gisteren was Corien Oranje in groep 5 en 6 op bezoek. Ze kwam vertellen over’ hoe je 
boeken kan schrijven en hoe je der op komt. En ze heeft vooral over het boek Kampioen 
De hoofdpersoon is Victor maar in het echt heet ie Olivier en hij kan heel goed sporten 
hij zat op zwemmen, paardrijden, hockey en op golf. En op een dag toen hij in groep 7 zat 
was hij zijn paart aan het verzorgen en toen was hij een beetje met het touw aan het 
zwaaien en toen kwam het aan z’n been vast te zitten en dat paard zat nog vast met zijn 
hals dus die schrok en toen viel Victor en toen sleurde het paard Victor mee. Naar een 
rivier en daar stonden twee camping directeuren en toen pakte de ene het paard en de 
andere pakte Victor uit het water. Victor moest naar het ziekenhuis. En op het laatst had 

ze nog een bladwijzer voor ons met handtekening op de achterkant.  
geschreven door Maud en Lone 
 

Dinsdag 16 april kwam Corien Oranje bij de groepen 5 en 6 langs. Ze vertelde over 
de held uit haar boek ‘kampioen’ namelijk Olivier van de Voort. Ook vertelde ze 
over haar leven en waar ze gewoond had. De kinderen lieten hun juf schrikken 
met een natte snoepworm. Corien Oranje liet een van de kinderen de snoepworm 
wassen en natmaken en daarna vroeg ze aan een van de kinderen of die hun juf 
wilden blinddoeken toen ze dat deden en hun juf schrok zich een hoedje. 
Uiteindelijk had groep 5 veel vraag naar haar boeken. De groepen waren blij dat ze 
gekomen was! 

Elske van der Werf 
 

 Vervanger voor juf Annelies: nieuw maar bekend gezicht 
Zoals u weet, is juf Annelies ziek. 
Na de meivakantie komt er een andere oplossing voor haar vervanging. De ouders van groep 1/2-a krijgen 
vandaag een brief waarin staat hoe dat precies zal worden. 
Ouders die al wat langer kinderen op onze school hebben, zullen zien dat de vervanger een bekende is, 
namelijk juf Geralda Snoeijer. Zij heeft hier in het verleden vele jaren gewerkt en heeft er drie jaar geleden 
voor gekozen om inval-kleuterjuf te worden. Wij vonden het toen heel spijtig om afscheid van haar te 
moeten nemen. We gaan nu dus even terug in de tijd. 
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  Lange vakantie 
Vandaag begint een opvallend lange schoolvakantie. Ruim 2 
weken vrij in het voorjaar hebben we zelden en de 
weersvooruitzichten zijn ook nog eens prima. 
Wij wensen ouders en kinderen, maar natuurlijk ook al onze 
medewerkers een fijne vakantie toe en hopen iedereen 
weer gezond terug te zien na de vakantie. 

We beginnen weer op 6 mei! 
 

 Van buiten: Neutje schieten 
Maandag 22 april 2019, vanaf 9.30 uur, organiseert de Vereniging voor 
Volksvermaken Roden traditiegetrouw op tweede paasdag, bij Hotel-
Eetcafé-Zalencentrum Onder de Linden Roden, het neutje schieten. 

Het spel wordt door jong en oud gespeeld en voor de jeugd t/m 12 jaar is deelname gratis en de inschrijving 
voor volwassenen is slecht € 2,-.  
Met deze activiteit trapt Volksvermaken weer een seizoen vol leuke evenementen af.    
 

  
Met vriendelijke groet, Team Het Valkhof 
 

   

 
 


