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 Plein 
Na de zomervakantie was de eerst zichtbare verandering op ons schoolplein het hekwerk.  
Dat blijkt inmiddels al positief uit te werken. Voor de kinderen voelt het als een veel groter plein en het 
spelen bij de fietsen is definitief afgelopen. Dat mocht natuurlijk al niet om beschadiging van fietsen te 
voorkomen, maar in het vuur van het spel en als de bal daar naartoe rolde, dan gebeurde dat wel eens. 
De volgende stap wordt volgende week gezet. 
Aan de voorzijde van het gebouw, op het plein voor de kleuteringang, wordt een 
hockeyveldje aangelegd, vergelijkbaar met het voetbalveldje dat we al hebben. En 
omdat we een groen schoolplein willen, zullen daar borders en bankjes omheen 
komen. Het voorplein zal daardoor een heel andere aanblik krijgen! Van de betonnen 
vlakte zal weinig overblijven. 
Achter op het plein zal worden begonnen met de waterspeelplaats, waar vooral de 
jongere kinderen veel plezier aan zullen beleven. 

Het idee bij de hele aanleg van het plein is, dat we kinderen 
willen betrekken bij het bedenken van de plannen en bij de 
uitvoering van de werkzaamheden. We zijn tenslotte een 
daltonschool. In het kader daarvan zullen, waar mogelijk, ook 
groepjes kinderen even meehelpen. Samen werken, samen 
verantwoordelijk. 
Als het mogelijk is om ook ouders in te zetten, dan zullen wij u 
dat vragen via bijv. de groepsapp. 
 

 Kinderpostzegels 
Van woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is weer de Kinderpostzegelactie. 
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep 8. 
Het doel is 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. 
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten 
duizenden kinderen zich daarvoor in door langs de deuren te 
gaan om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En 
dat al generaties lang. 
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels 
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op 
de zegels! Deze iconische 
televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. 
Kind‐gemist‐briefje 
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Dan kunt u met het kind‐gemist‐briefje dat u in de bus 
vindt, alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet niet om gebruik te maken van 
de vermelde code! Op deze manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal opgehaalde 
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bedrag door onze school geteld. 
Stichting Kinderpostzegels 
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een betere 
toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn 
als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of 
omstandigheden het opgroeit... Lees meer op www.kinderpostzegels.nl 
 

Van buiten -1: Kinderboekenweek Bruna 
Bruna organiseert tijdens de kinderboekenweek de actie "Sparen voor je 
Schoolbieb". 
Als u tussen 3 en 14 oktober bij Bruna een kinderboek koopt, dan kunt u de 
kassabon inleveren bij school. 
De school kan vervolgens voor 20% van het totaalbedrag van de bonnen 
kinderboeken kopen. 
Zie www.bruna.nl/schoolbieb . 

 

 Van buiten -2: WIPE OUT  en  Discozwemmen 
Zwembad de Hullen Roden 
In oktober is het weer zo ver we gaan voor de WIPE OUT !! 
Er is altijd veel belangstelling voor de reuze waterbaan van 15 
meter lang met veel obstakels. 
Het is van 14.45 tot 16.00 uur. Kosten 3,50 euro. Geef je op 
want vol=vol  
Voor informatie en/of opgave 050-5019268 of kijk op onze 
website www.sportcentrumdeHullen.nl 
Wipe out is voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 (met 
minimaal A diploma).  
Geef je op bij de sportcoach of bij de balie van het zwembad 
want vol=vol. 
 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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