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Prachtige ervaring groep 7: Meer muziek in de klas. 
Op dinsdag 20 juni ging groep 7 naar Sneek voor het televisieprogramma Lang Leve De Muziekshow. 
Hier gingen we auditie doen. We gingen samen met De Poolster in een touringcar naar Sneek. 
’s Ochtends kwam er iemand van De Krant. Die ging ons filmen en hield een kort interview. 
Toen we in Sneek waren moesten we heel lang wachten. Toen we eenmaal in de zaal waren, moesten we 
eerst naar vier andere scholen kijken die ook auditie kwamen doen. Toen was er een pauze. 
Direct na de pauze waren wij aan de beurt. Veel kinderen waren erg zenuwachtig. Uiteindelijk viel het 
allemaal best mee en iedereen vond het heel goed gaan. 
Toen we weer op school waren gingen we met zijn allen nog patat eten. 
Kortom: het was een hele leuke dag. 
Lonneke en Pien. 

 

 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Kayleigh Zeller 

 

en wensen haar een goede tijd op Het Valkhof toe. 
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 Ter herinnering: onderwijsactie dinsdag 27 juni 
Omdat de scholen van Noordenveld meedoen aan de landelijke onderwijsacties, is de school dinsdag 27 
juni het eerste uur gesloten. 
Om 9.30 uur zullen we de kinderen weer van harte verwelkomen. 
 

 Afscheid-tijd 
Het is de periode waarin er afscheid wordt genomen van medewerkers en stagiairs. 
De stand van zaken tot nu toe. 
Ad Witlox en Marion Witlox gaan na een lange loopbaan in het onderwijs, met pensioen. Op de laatste 
schooldag neemt de school afscheid van hen. 
We hebben deze week afscheid genomen van onze LIO-studenten Danel Strijker en Tirza Nab. 
 
Er zijn nog enige vacatures in te vullen en zodra dat gebeurd is, kan er pas serieus gekeken worden naar de 
vraag welke leerkracht(en) er volgend jaar in welke groep zullen staan. Dat kon wel eens vrij kort voor de 
zomervakantie worden. 
 

 Volgend schooljaar: plein-jaar 
Een jaar geleden namen de overblijfmoeders afscheid van de school. Daarbij lieten ze een financiële erfenis 
achter, waarvan het de bedoeling was om het te  investeren in het plein. Dat was een mooi 
afscheidscadeau. 
Dit initiatief heeft nog niet tot iets zichtbaars geleid, maar heeft achter de schermen wel behoorlijk wat in 
beweging gezet. 
Het heeft ertoe geleid dat er vorige week een overeenkomst is gesloten met een plein-/tuin ontwerper die 
de opdracht krijgt om een zogenaamd "groen schoolplein" te ontwerpen. 
Dat is een nieuwe trend in schoolpleinen-land, waarbij het plein minder uit beton en meer uit natuurlijke 
materialen bestaat: beplanting, boomstammen, zwerfkeien e.d., met spannende paadjes en 
verstopplekken. De gedachte is om meer de fantasie om te spelen te prikkelen en dat de kinderen dichter 
bij de natuur komen, want op zo'n plein zie je ook meer bloemen, vlinders e.d. 
Met het geld van de overblijfmoeders redden we zo'n project bij lange na niet. Eén van de eerste dingen die 
we volgend schooljaar gaan doen is dan ook sponsoren zoeken. 
Als daltonschool willen wij natuurlijk ook de kinderen en ouders betrekken bij het maken van de plannen 
en het realiseren daarvan. 
De bedoeling is, om voorjaar 2018 de schop in de grond te kunnen steken. 
Het wordt vast een spannend project. 
Om een idee te krijgen, zie https://www.groeneschoolpleinen.nl/  
 

 Hallo allemaal, 
Wij zijn Ella, Eva en Resa wij gaan een sponsorloop voor KWF Kankerbestrijding 
doen.  
We doen het woensdag 5 juli. De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben een formulier 

meegekregen waar alle informatie op staat. 
Als u zelf wilt doneren kunt u ook naar onze actiepagina gaan https://acties.kwf.nl/ zoek dan op: en zoek 
dan op: Resa, Eva en Ella. 
 
Alvast bedankt. 
Groetjes Resa, Ella en Eva. 
 
 

https://www.groeneschoolpleinen.nl/
https://acties.kwf.nl/
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 Luizen update 
In groep 5-a en 5-b zijn helaas luizen aangetroffen. 
 

 Van buiten: Kinderboek geschreven 
Een van de ouders van onze school heeft meegewerkt aan dit kinderboek: 
Het Enige Boek in je Koffer 
Help! Ken je dat? Je koffer wil niet meer dicht. Toch wil je elke avond een verhaaltje 
voorlezen aan je kinderen van 3 en 8 jaar. En dan liever niet 15 keer dezelfde… Dan 
neem je één voorleesboek mee: ‘Het Enige Boek in je Koffer’! 
Een bomvol boek van verhalenmakers Pip & MAKI dat opvalt door de eigentijdse 
verhalen en versjes met verfrissende illustraties. Het boek is makkelijk voor te lezen en 
bevat voor elk kind een nieuwe superheld, herkenbare momenten en aansprekende 

plaatjes. 
Je leest meer over dit boek op de website van Pip & MAKI (pipmaki.nl). 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://pipmaki.nl/

