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 Kaartjes 
Verzamelen is iets van alle tijden. Ooit waren het 
sigarenbandjes, postzegels, sleutelhangers of flippo's en 
tegenwoordig zijn het vooral kaartjes: Pokémonkaartjes, 
voetbalkaartjes, techniekkaartjes, ……kaartjes. 
Soms worden deze gratis verstrekt door bijv. supermarkten 
en soms moeten ze worden gekocht en zijn ze bepaald niet 
goedkoop. 
Voor veel kinderen is het verzamelen en ruilen een leuke hobby. 
Maar er is ook een keerzijde. Op school ontstaat er tussen kinderen ook wel eens onenigheid over kaartjes, 
doordat het ruilen niet eerlijk zou zijn gegaan, doordat de één kaartjes van de ander zou hebben afgepakt, 
doordat ze worden verloren en dergelijke. En sommige kinderen zijn zo met hun kaartjes bezig dat ze er 
zelfs stiekem op de gangen of in de WC mee bezig zijn. 
Dit geeft wel eens onrust tussen kinderen onderling en de leerkrachten willen hun tijd liever besteden aan 
betere dingen dan kaartjes-conflicten oplossen. (Al kan het oplossen van een conflict op zich ook wel weer 
een opvoedende waarde hebben, maar dat terzijde.) 
Naar aanleiding van vragen van ouders: Toch stellen wij geen kaartjesverbod in. 
Als daltonschool / vreedzame school vinden wij het een keuze en verantwoordelijkheid van het kind en de 
ouders of kinderen wel of niet hun kaartjes mogen meenemen. Jouw keuze - jouw verantwoordelijkheid - 
jouw positieve of negatieve ervaringen. Bespreekt u dus met uw kind of het wel een verstandige keuze is 
om de kaartjes mee te nemen. Doen ze dat wel en mag dat van u, dan nemen ze daarmee een bewust risico 
op verlies of conflict. 
Uiteraard is het niet toegestaan om onder lestijd met kaartjes te spelen. 
 
 

 Geen gymkleding? 
Bewegen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 
Daar is iedereen het over eens. 
Daarom is er bewegingsonderwijs, wat we in de volksmond meestal 
gymnastiek noemen. 
Gymkleding en -schoeisel zijn daarbij verplicht, vanwege de veiligheid en 
de hygiëne. Dat staat ook in de schoolgids. 
Voor de duidelijkheid: De regel is daarom, dat kinderen die hun 
gymspullen vergeten zijn, niet mogen meedoen. Zij blijven in de klas en 
krijgen van de leerkracht extra werk te doen. 
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 Verslag vanuit de klas: Juliette de Wit. 
Juliette de Wit was bij ons in de klas. 
En ze heeft een poster achtergelaten. 
Van Spekkie en Sproet. 
En we moesten van tevoren een verhaaltje schrijven. 
En toen mocht Kiano van R. zijn verhaaltje vertellen.  
Aan de klas en Isis ook. 
En toen ging Juliette de Wit er een tekening bij maken. 
En Lone en Niels vroegen om een handtekening. 
En toen heeft juf een kopietje gemaakt met de poster. 
En de handtekening. 
En ze heeft sanne nagemaakt  in haar boek. 
Van Lone en Maud (groep 4) 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


