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E-Waste Race Noordenveld van start: Scholieren zamelen elektrische apparaten in  
Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 21 juni strijden negen 
basisscholen uit de gemeente Noordenveld tegen elkaar tijdens de E-
waste Race. De scholen proberen in deze vier weken zoveel mogelijk 
afgedankte elektrische apparaten (E-waste) in te zamelen. 

Op maandag 20 mei trapt wethouder Jeroen Westendorp de race af.  
De E-waste Race is bedoeld om het inzamelen van elektronisch afval leuker en makkelijker te maken. In 
Nederland wordt maar 45% van de totale hoeveelheid elektronisch afval gerecycled. Zo gaan waardevolle 
materialen verloren voor hergebruik. 
De E-waste Race is leerzaam en draagt eraan bij dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. 
Daardoor hoeven er minder grondstoffen uit de aarde gehaald te worden. 
Afval aanmelden 
Ook onze school doet aan deze race mee. Inwoners kunnen hun klein elektrische afval, zoals een oude 
telefoon, haardroger of elektrische wekker aanmelden op www.ewasterace.nl. Op een afgesproken tijd 
wordt het afval aan huis opgehaald door de scholieren. Afvalverwerker Virol zorgt ervoor dat het 
elektronisch afval vervolgens wordt opgehaald bij de scholen en dat de apparaten worden gerecycled. Op 
de website wordt de score van de scholen bijgehouden. De winnende groep gaat op schoolreis naar het 
NEMO Science Museum in Amsterdam. 
Deze E-waste Race is een initiatief van Weee Nederland in samenwerking met Virol, de gemeente 
Noordenveld en de E-waste Race. 
 

 Goed berekend 
De afgelopen dagen meldden de media dat duizenden kinderen van groep 8 een verkeerd, 
meestal te hoog, schooladvies hebben gekregen naar aanleiding van hun eindtoets. Dit 
kwam doordat de organisatie die daarover gaat, een rekenfout had gemaakt. 
Dat is erg vervelend voor de betreffende kinderen en voor de v.o.-scholen waarvoor ze 

inmiddels zijn aangemeld. 
Voor de kinderen en de adviezen van onze school geldt dit niet. De scores en adviezen van onze 
achtstegroepers kloppen wel. 
Vroeger had je in heel Nederland één organisatie die de Eindtoets van groep 8 regelde: Cito. 
Sinds een paar jaar zijn er echter ook andere bedrijven die een eindtoets aanbieden. Om de uitslagen van 
die nieuwe toetsen gelijkwaardig te maken aan Cito, worden hun scores omgerekend. En daarbij is iets fout 
gegaan. 
Doordat wij de Cito toetsen gebruiken, hoeft er geen omrekening plaats te vinden en kloppen de scores en 
adviezen dus automatisch. Deze toets heeft officieel trouwens de "Centrale Eindtoets". 
Geen reden tot zorg dus. Dat de kinderen van onze groep 8 in het algemeen een goede score hadden, is 
gewoon dik verdiend. 
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 Luizen update 
Groep 6-a is luizenvrij. 
 

 Dyslexievragenlijsten groep 2 
Voor de Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) hebben de leerlingen van groep 2 een vragenlijst mee naar huis 
gekregen. 
We vragen de ouders deze ingevulde lijst (alleen het oudergedeelte) vóór 8 juni in te leveren bij de 
groepsleerkracht. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt. 
De pilot dyslexie wordt uitgevoerd op een paar scholen in de gemeente. Onze school hoort daar niet bij. 
Het doel van de pilot is om te zien wat het effect is van vroegtijdige begeleiding en of dat uiteindelijk leidt 
tot minder dyslexieverklaringen. Daarvoor zijn de gegevens nodig van alle basisscholen binnen de 
gemeente Noordenveld, zowel van de pilotscholen als van de overige basisscholen, zodat deze met elkaar 
kunnen worden vergeleken. 
De resultaten kunnen uiteindelijk leiden tot een betere aanpak van dyslexie op álle scholen. Daarom 
werken wij graag mee aan de vragenlijst voor groep 2. 
 

 Teddybear Hospital: 
Afgelopen vrijdag, 17 mei, zijn we met de groepen 1 en 2 naar het Teddybear Hospital geweest. 
De kinderen mochten allemaal een beer meenemen naar het ziekenhuis (UMCG). 
Toen we aankwamen zaten alle dokters al klaar om de beren te onderzoeken, ze werden gemeten en 
gewogen. 
De kinderen kregen allemaal een doktersjas aan. 
Er was ook een grote beer die een beetje ziek was. Hij ging mee met de ambulance. 
Vervolgens konden de beren een röntgenfoto laten maken, een verbandje of pleister krijgen, misschien was 
er een prikje nodig of gips. 
Na afloop kregen de kinderen ranja, en een gevulde tas mee met een diploma. 

  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


