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 Verkeerbrigade: Het water aan de lippen 
Er zijn grote problemen bij onze verkeersbrigade. Zo erg zelfs, dat de kans bestaat dat we de brigade 
moeten opheffen. 
Met onmiddellijke ingang zoeken we mensen die op maandag kunnen brigadieren. 
Daarnaast is nu al bekend dat een flinke groep brigadiers na de zomervakantie afscheid neemt, omdat hun 
laatste kind op onze school naar het voortgezet onderwijs gaat. Het gaat dan om een generatie ouders die 
vaak al vele jaren hebben meegedaan. 
Deze generatie moet nu worden opgevolgd door de jongere ouders. Meld u dus aan svp. 
Dat kan bij school (dalton@hetvalkhof.nl) of bij één van de verkeersouders (via wb-racing@hotmail.com).  
Om u te motiveren mee te gaan doen aan dit belangrijke werk, hieronder een persoonlijke brief van één 
van die ouders die vele jaren actief heeft meegeholpen de kinderen veilig van en naar school te begeleiden, 
Anita Hecker.  
 
Afscheid verkeersouders en brigadieren. 
Toen ik ongeveer 8 jaar geleden werd benaderd met de vraag of ik wilde brigadieren was ik niet gelijk 
enthousiast. Niels zat weliswaar in groep 2, maar er had nog een jonger broertje (Ewan) thuis. Ik wist niet 
hoe ik dit praktisch moest realiseren en heb toen nee gezegd. 
Toen Ewan ook al enige tijd naar school ging en mij nogmaals de vraag werd gesteld en ook nog of ik ook 
coördinator wilde zijn, dacht ik waarom niet. Ik vond en vind, veiligheid rondom school erg belangrijk en 
daar wilde ik best mijn steentje aan bijdragen. 
Het praktische aspect, waar blijven de kinderen als ik sta te brigadieren, werd opgelost doordat de kinderen 
bij de juf of meester in de klas mochten zijn. 
Ik merkte dat ik het fijn vond de kinderen een veilige oversteek te bieden en om ouders te ontmoeten die je 
anders niet snel zou treffen. Bijkomend pluspunt: de kinderen vonden het hartstikke stoer dat hun moeder 
stond te brigadieren en langer in de klas blijven vonden ze zeker geen straf! 
Als coördinator heb ik ook op andere manieren mijn bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in het verkeer 
en rondom school. Dit vond ik erg fijn om te doen. 
Ewan zit inmiddels in groep 8. Tijd om afscheid te nemen van Het Valkhof en dus ook van de verkeersouders 
en het brigadieren. Dit doe ik wel met een heel goed gevoel! 
Hartelijke groet, Anita Hecker 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Jochem van Ellen 

Tigo Alting 

 

en wensen hem een goede tijd toe op Het Valkhof. 

 

mailto:dalton@hetvalkhof.nl
mailto:wb-racing@hotmail.com
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
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 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

 

 Waterpret  
Vrijdagmiddag vanaf ongeveer 13.00 uur gaan we voor alle groepen "waterpret" houden op het plein met 
de brandweer erbij.  
De kinderen kunnen dan hun zwemkleding, een handdoek, slippers, droge kleding  en eventueel 
waterpistooltjes o.i.d. meenemen.  
We hopen op een hele plezierige middag!   
 

 
Uitstalling gevonden voorwerpen 
De doos met gevonden voorwerpen zit alweer tot aan de rand toe vol. 
Daarom stallen onze conciërges deze spullen op donderdag 5 juni allemaal uit in de Valkuil. 
Dan kunt u even kijken of er nog eigendommen van u tussen zitten. 
Als u op donderdag niet kunt komen kijken, overleg dan even met de conciërges. 
Wat naderhand achterblijft, moeten we helaas wegdoen. 
 

 Luizen update 
In groep 8a zijn is luizen vrij. 
 

 Uitnodiging ouders groep 4 
Op dinsdag 12 juni is de 30e en tevens laatste les Klasse!Muziek, voor groep 4. 
Daarbij zijn de ouders van harte uitgenodigd om te komen kijken, van 12.45 tot 13.15 uur. 
 
Op zaterdag 16 juni aanstaande is er een Open Dag in Podium Zuidhaege, in Assen, van 14.00 tot 17.00 uur. 
Deze wordt georganiseerd door de Vereniging Klankrijk Drenthe. (www.klankrijkdrenthe.nl ). 
Hier kunnen de kinderen naar hartenlust allerlei muziekinstrumenten uitproberen! 
Van 14.00 tot 15.00 uur zal er een concertje gegeven worden, waarbij zoveel mogelijk instrumenten zullen 
worden gepresenteerd. 
 

 Knutselen  
Vandaag werd het knutselen verzorgd door Vera en Dianne. Een aantal weken terug vroegen zij mij of ze 
zelf een leuke les mochten bedenken. Een ontzettend leuk idee! Hier gaat natuurlijk wel wat voorbereiding 
aan vooraf. Er moest nagedacht worden over de opdracht, de materialen en er moest een voorbeeld 
worden gemaakt. Vervolgens een dag afgesproken waarop de knutselles kon worden gegeven. 

http://www.klankrijkdrenthe.nl/
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Als een echte juf staat Vera voor de klas. Vol enthousiasme en met 
duidelijke  instructies wordt de opdracht uitgelegd. De kinderen gaan 
een dier van een wc rolletje knutselen. Hoe dit dier eruit ziet en hoe het 
wc rolletje gebruikt wordt, mogen de kinderen zelf bepalen. Een 
prachtig voorbeeld van een echte ‘Dalton les’. Iedereen gaat enthousiast 
aan de slag met zijn eigen ideeën. Sommige kinderen werken samen aan 
een dier, anderen werken alleen. Er zijn kinderen die tussendoor lekker 
kletsen over wat ze na schooltijd gaan doen en kinderen die in volledige 
stilte, geconcentreerd aan hun knutsel werken. 
Heerlijk om te observeren hoe iedereen op zijn manier aan het werk is. 
Ondertussen helpen Vera en Dianne kinderen die ergens moeite mee 
hebben, maar ook houden ze zelf nog wat tijd over om een mooi dier te 
maken. 
Aan het eind van de les wordt er ook nog geëvalueerd. Wat vond 
iedereen van de les en is iedereen tevreden met het resultaat? Iedereen 
is het erover eens, dit moeten we vaker doen! Veel leuker dan de lessen van juf. En bedankt ;). 
Ook zijn er een aantal leerlingen die een opsteker geven voor hoe de meiden het hebben gedaan. "Je hebt 
een leuke opdracht bedacht" en "je hebt iedereen heel goed geholpen!" Van dit soort momenten kan ik 
heel erg genieten! Top gedaan meiden!  
Juf Marike , groep 7 
 

 Van buiten: Lessen zwem APK  met plezier  !! 
Vanaf maandag 4 juni start zwembad de Hullen met het geven van een zwemcyclus 
van 6 lessen, voor het onderhouden van het zwemmen waarbij het plezier voorop 
staat.  
 
Kinderen zwemmen tegenwoordig veel minder dan een aantal jaren geleden. Het 
schoolzwemmen is komen te vervallen. Kinderen doen veel minder zwemervaring op. 
De zomervakantie staat weer voor de deur en waarschijnlijk wordt er in 

waterpretparken, subtropische zwembaden, in plassen/meren of in de zee gezwommen. 
 
Om de kinderen voor de vakantie nog wat extra zwemervaring op te laten doen organiseren we 6 
opeenvolgende survivalachtige lessen. Tijdens deze lessen komt dus vooral zelfredzaamheid in het water 
aan de orde. 
De lessen worden gegeven op de maandag van 17.45 tot 18.30 uur, we 
starten op maandag 4 juni. De kosten voor 6 lessen bedragen € 40,50, 
betalen bij opgave. Als  
je mee wilt doen moet je minimaal diploma A hebben. Opgave aan de 
balie van het zwembad. 
Geef je op bij de balie van het zwembad. 
De lessen starten op maandag 4 juni. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


