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 Van de Schoolfotograaf: 
Op donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei komt de schoolfotograaf. 
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met 
code waarmee u  via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.  
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier 
een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord 
bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. 

De leerlingen mogen dit jaar zelf kiezen met welk attribuut ze op de foto gaan. 
De keuze bestaat uit een bal, een skateboard of een bloem. We maken per leerling 2 
foto’s. Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een portretuitsnede betreffen zonder attribuut. 
 
De fotograaf maakt ook altijd een foto waarop de broertjes/zusjes van een gezin samen op staan. 
Daarnaast stellen wij ouders die kinderen hebben die niet op onze school zitten, in de gelegenheid om ook 
een broertjes/zusjes-foto te maken waar ook deze kinderen bij op staan. Om dat te reguleren hangt er een 
intekenlijst bij de kleuteringang, waarop u bij een bepaalde tijd uw naam kunt schrijven. 
 

 Eindtoets 
De meeste mensen noemen het nog de Citotoets, maar de afsluitende toets voor groep 8 heet officieel de 
Centrale Eindtoets Basisonderwijs. 
Deze week hebben de kinderen van groep 8 hun score uitgereikt gekregen. Deze bespreken ze met hun 
ouders en hun leerkracht, om te bekijken in hoeverre het schooladvies en die score overeen komen. 
Een eerste blik op de resultaten laat zien dat verreweg de meeste kinderen hebben gescoord zoals vooraf 
werd verwacht. 
 
Op een school zoals de onze komen alle niveaus voor. De een zal naar het praktijkonderwijs gaan en de 
ander naar het gymnasium. Voor de opvoeding van de kinderen is het heel mooi dat ze dagelijks leren 
omgaan met die verschillen. Respect en waardering voor iedereen, ongeacht zijn/haar niveau. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Sven van der Molen 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Korfbal 
Volgende week, op maandag 13 en 
dinsdag 14 mei, is er weer het jaarlijkse 
korfbaltoernooi. 
Publiek is altijd van harte welkom. De 
wedstrijden vinden plaats op de velden 
van KV Noordenveld en zijn van 18.30 tot ongeveer 20.15 uur. 

We hopen op gezellige avonden, waarop we weer trots mogen zijn op sportief gedrag van onze kinderen. 
 

 Opgave HVO / GVO groep 5 en 6: Herinnering 
Van een enkele ouder hebben wij de opgave voor de HVO/GVO lessen voor 
volgend schooljaar nog niet terugontvangen. 
Als het formulier nog bij u op de kast ligt, geef het dan uiterlijk morgen mee naar 
school svp. 

 

 Valkhof boys 
Beau, Finn, Loek, Teun en Marijn hebben gevoetbald als "de 
valkhof boys". Ze zijn in de categorie jongeren onder 8 
geëindigd als 1e in hun poule....in de finale tegen de 
winnaars van de andere poule hebben ze helaas verloren. Ze 
hebben een medaille en een heerlijke oranje bol gewonnen. 
 

 Van buiten: Avond4daagse Roden  
Heb jij je al opgegeven? 

Dinsdag 21 mei a.s. start voor de vijfde keer de Avond4daagse .  

De kosten bedragen € 4,00 p.p. voor vier dagen (voorinschrijving) en 

 € 5,00 p.p. voor vier dagen (aanmelding ter plekke). Één dag meelopen kan ook, dan betaal je € 3,00 p.p. 

Doe mee met je klasgenoten en geef je op als groep. Of samen lopen met je familie, vrienden, buren.  

De laatste wandelavond wordt feestelijk afgesloten met muziek, dans, brandweer Roden en nog veel meer. 

Vind je het leuk de laatste avond verkleed te komen? Doen! 

Kijk voor alle informatie op www.avondvierdaagse-roden.nl 

Het belooft weer een geweldig evenement te worden. Zorg dat je erbij bent!  

 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://www.avondvierdaagse-roden.nl/

