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 Mooi resultaat dalton visitatie 
Afgelopen dinsdag was een bijzondere dag voor onze school. Het was de dag van de 5-
jaarlijkse visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging. Vorige week hadden we daar al iets 
over geschreven. 
Na een intensieve dag, waarop de visiteurs veel gesprekken voerden en groepen bezochten, 
was er na schooltijd een eindgesprek met het team en het schoolbestuur over wat men van 
Het Valkhof vond. 

Samenvattend was men erg lovend over hoe er op onze school gewerkt wordt. De daltonlicentie wordt dan 
ook verleend voor de maximale termijn van 5 jaar. 
 
Zoals gebruikelijk had het visitatieteam ook een paar aanbevelingen voor het team om in de komende jaren 
aan verder te werken. Die gingen voornamelijk over het onderwerp reflecteren. Dit is een thema waar we 
op school al op verschillende manieren mee aan het werk zijn, dus daar kunnen we zeker wat mee. 
Verder waren er vooral veel complimenten. Bijvoorbeeld: de kinderen, van jong tot oud, kunnen goed 
uitleggen wat er van ze wordt verwacht, er heerst rust in de school en in de groepen, de leerkrachten 
hebben vertrouwen in de kinderen, er is een hard werkend, enthousiast team en men vindt de ouder-kind 
gesprekken die wij tegenwoordig voeren een erg mooi voorbeeld van goed daltononderwijs. Onze 
pleinplannen en dan vooral hoe wij de kinderen daarbij betrekken, vond men zelfs zo bijzonder, dat men 
daar graag een artikel aan wilde wijden in een landelijk blad voor daltonscholen. 
Kortom, als directeur van de school ben ik trots; op onze kinderen en op het team. 
 
De kinderen van de leerlingenraad verdienen een groot compliment voor het mooie gesprek dat zij met de 
visiteurs hebben gehad en de ouders die een gesprek hadden met het visitatieteam, bedank ik hartelijk 
voor hun tijd en inbreng. 
De visitatie heeft weer inspiratie opgeleverd om ons onderwijs verder te ontwikkelen. 
 
Coos Boerma, directeur 
 

 Plein …… we gaan beginnen ! 
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Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee naar huis over 
de werkzaamheden aan ons schoolplein na de meivakantie. 
Op 7 mei om 9.00 uur halen we in het bijzijn van alle 
kinderen de eerste steen uit het plein, als aftrap van de 
werkzaamheden. 
In de brief vindt u veel meer informatie en op welke manier 
u zou kunnen meehelpen om het schoolplein van uw 
kinderen uniek te maken. 
 
 

 Koningsspelen: zweet en modder 
Vorige week vrijdag waren er de koningsspelen. 
Voor de kinderen van de onderbouw werd dat op een andere manier gevierd dat voor de bovenbouw. De 
bovenbouwers van alle Rodense scholen hadden een gezamenlijk sportprogramma met veel variatie en 
voor de onderbouw was er sport en spel in en rondom onze eigen school. 
Het was warm, vorige week vrijdag. Voor de bovenbouwers betekende dat zweten op de sportvelden, maar 
ook lekker even afkoelen in het zwembad. De afsluitende estafette tegen de andere scholen werd niet 
gewonnen, maar de sfeer was uitstekend. De Valkhoffers waren sportief, gedroegen zich voorbeeldig.. 
 
De kinderen van de onderbouw deden eerst energie op bij het koningsontbijt en deden vervolgens een 
spannende mudrun in de buurt en rond de school. Of ze ook vies werden?  Nou ... Dat kan je wel zeggen!  
Maar ze hadden erg veel plezier. 
 
Het is altijd mooi om te zien dat er veel ouders actief zijn op school.En dit was zo'n dag. Wij danken 
iedereen die eraan heeft meegewerkt dat het een mooie dag was voor de kinderen heel hartelijk. 
Onderaan deze nieuwsbrief een paar foto's van het koningsontbijt in de onderbouw. 
 

 Reuze Keuze Techniek 
Op vrijdagmiddag 15 juni organiseren we voor de tweede keer "Reuze Keuze TECHNIEK". 
Mocht u, of een grootouder, of … het leuk vinden om die middag te assisteren in de groep van uw kind, 
geeft u zich dan op bij de eigen leerkracht. 
Het is van 12.30-14.00 uur. 
 

 Van buiten -1: KIES voor kinderen van gescheiden ouders 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze 
omgaan met de veranderde situatie, kan zeer verschillend zijn. 
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je 
een kind hierbij begeleiden? 

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8, de scheiding leren begrijpen, 
een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de 
scheiding. 
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de 
scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal 
hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. 
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. 
Ouders van de kinderen die deelnemen krijgen via een ouderavond meer informatie en kunnen vragen 
worden beantwoord. 
Voor meer informatie kijk op  http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/ 

http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/
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Informatie over deelname kunt u opvragen bij het CJG in Noordenveld of mailen naar 
info@CJGNoordenveld.nl 
 

 Van buiten -2: Avond4daagse 
Binnenkort op de folderkast informatie over de avondvierdaagse van 29 mei t/m 1 juni. Zie nu alvast 
www.avondvierdaagse-roden.nl  
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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