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 Herinnering: kinderen vrij 
Maandag en dinsdag a.s. (23 en 24 september) zijn de kinderen vrij. 
Maandag i.v.m. een margedag van het team en dinsdag i.v.m. Rodermarkt. 
Tijdens de margedag volgen de leerkrachten een voorlichting over een nieuw systeem dat wij gaan 
invoeren om het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te 
kunnen krijgen. Dit met als doel om de kinderen vervolgens te kunnen helpen als dat nodig mocht zijn. 
 

 Geen gebruik WhatsApp bij ziekmeldingen 
De informatieavonden zijn in alle groepen achter de rug. Op praktisch al 
deze avonden is ook wel even gesproken over het gebruik van 
WhatsApp(-groepen) en zijn er afspraken gemaakt tussen ouders en 
leerkrachten. 
Eén aspect halen we er even uit: ziekmeldingen. 

Als uw kind ziek is, dan willen we graag dat u dat doet door te bellen naar school (050-5017300). Vanaf 8.00 
uur en vaak al vroeger, wordt de telefoon opgenomen. 
Appt u dus niet naar de leerkracht. Om verschillende redenen bestaat de kans dat uw bericht dan niet tijdig 
bij de juiste persoon terecht komt. 
Als u de leerkracht na de ziekmelding nog een toelichting wilt geven, dan kunt u even mailen. De 
mailadressen zijn altijd <voornaam><achternaam>@hetvalkhof.nl. (bijvoorbeeld: 
coosboerma@hetvalkhof.nl) U kunt uiteraard ook na schooltijd even bellen, of langs komen. 
 

Van buiten -1: Kinderboekenweek Bruna 
Bruna organiseert tijdens de kinderboekenweek de actie "Sparen voor je Schoolbieb". 
Als u tussen 2 en 13 oktober bij Bruna een kinderboek koopt, dan kunt u de kassabon 
inleveren bij school. 
De school kan vervolgens voor 20% van het totaalbedrag van de bonnen kinderboeken 
kopen. Zie www.bruna.nl/schoolbieb . 

 

 Van buiten -2: Kinderboekenweek: Theatervoorstelling Plons 
In Plons volgen we kikker Kiki, die geboren wordt als klein kikkervisje. Langzaam 
ontdekt Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd door de schoonheid 
van de vijver. Een voorstelling over transformatie, overleven en het overwinnen 
van angsten. Over verwondering en verbijstering. Onze omgeving verandert 

continue, net als wijzelf. De kikker staat symbool voor onze kleine medemens vanaf vier jaar, die de eerste 
stappen zet in een grote wonderlijke wereld. 
De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar (Groep 1 t/m 3). 
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Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg. 
Datum + Tijd: Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur. 
Kaartverkoop: Start 31 augustus in de bibliotheken in Norg en Roden en een kaartje kost € 2,-. 
 

 Van buiten -3: Goochelshow 
Op vrijdag 20 september bestaat Zorggroep Drenthe 25 jaar! 
Vanwege dit heuglijke feit hebben we een inspirerend programma met een 
grote diversiteit aan kunst opgezet. Een van de voorstellingen zal plaatsvinden 

in De Noorderkroon en is zeker voor kinderen erg leuk. Op zondag 22 september staan Hans en Steven Kazan 
met een komische goochelshow ‘Alive and Kicking’ om 13.00 uur in De Noorderkroon. Voor kinderen tot 12 
jaar zijn de kaartjes verkrijgbaar voor € 5,- en voor volwassenen € 7,50. Reserveren is noodzakelijk en kan via 
(050) 5018950, de balie van De Noorderkroon of via jubileum@zorggroepdrenthe.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op https://www.zorggroepdrenthe.nl/over-ons/jubileum. 
 

 Van buiten -4: Disco zwemmen 
Het is weer bijna zo ver. We gaan Disco zwemmen op zaterdag 5 oktober. 
DJ Mathijs komt met licht en geluid van Ultra Dance muziek. Er worden 
spelletjes georganiseerd maar je kan ook vrij zwemmen. 
Disco zwemmen is voor basisschoolleerlingen met minimaal het A diploma. 
Het is van 19.00 tot 21.00 uur en de entree is 3,50 euro.  
Voor informatie (opgave is niet nodig)  050-5019268, of kijk op onze website 

www.sportcentrumdeHullen.nl  
Tot zaterdag 5 oktober! 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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