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 Rodermarkt wagen 
Afgelopen zaterdag was voor de bouwers van de Rodermarktwagen een belangrijke dag. 
Het was de dag waarop alles bij elkaar zou komen, na maandenlang overleggen, werken en organiseren. 
De wagen was werkelijk schitterend en met de kinderen erop en de begeleiders ernaast, was het een 
prachtig gezicht. 
Iedereen weet dat het gaat om de de belevenis die je maakt voor de kinderen; een ervaring die ze zich vaak 
hun hele leven blijven herinneren. 
Maar als je ziet hoe mooi het is geworden en als je alle complimentjes hoort, dan ga je toch stiekem ook 
denken aan de competitie die er tussen scholen is en … aan prijzen. 
Het werd uiteindelijk een "eervolle vermelding" en Rôners weten dat dat betekent dat er geen prijs was 
voor onze wagen. De concurrentie was dan ook erg groot. Er waren veel mooie wagens. Dat moet heel 
lastig zijn voor de jury. 
Maar de ouders die het hebben gemaakt mogen heel tevreden zijn. Met een vrij 
kleine groep is er veel gepresteerd, waarbij je elkaar als ouders beter hebt leren 
kennen, het gezellig hebt gehad en waarmee je een mooie belevenis voor de 
kinderen hebt gecreëerd. 
Daarom een groot compliment en erg bedankt! 
 

 Jantje Beton verloting 
De verkoop van de loten ging goed. De kinderen waren enthousiast aan de slag. 
Maar de verkoop is nu gestopt. 
Het verzoek aan de ouders en kinderen is om zo snel mogelijk de overgebleven boekjes en het geld in te 
leveren op school. 
Dus als dat nog niet is gedaan … graag morgen. 
 

 Luizen update 
In groep 7-a zijn luizen gevonden. 
Groep 4-a is luizenvrij. 
 

 Van buiten: KOM ERBIJ! tijdens de Kinderboekenweek in de Bibliotheek 
Vanaf woensdag 3 oktober is het feest in de Bibliotheek, het is namelijk de 
start van de leukste week van het jaar, de Kinderboekenweek. Dit jaar is het 
thema Vriendschap, KOM ERBIJ! 

Kom op woensdag 3 oktober met je beste vriend of vriendin naar Bibliotheek Roden.  We starten deze 
week feestelijk met allerlei activiteiten. Vanaf 14.30 uur kan je je laten schminken, glittertattoos laten 
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zetten of samen spelletjes doen, zoals een speurtocht! En voorlezen voor de jonge kinderen zal natuurlijk 
ook gebeuren. 
Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met het Drentse spel Blokgooien. Er zal iemand aanwezig zijn 
om meer te vertellen, maar het belangrijkste is dat jullie samen aan de slag kunnen gaan met de speciale 
kinderversie van het spel. Er is natuurlijk ook drinken en wat lekker voor tussendoor! 
Op zaterdag 6 oktober kunnen kinderen van 2 tot 7 jaar zelf muziekinstrumenten maken van verschillende 
materialen tussen 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Norg. Kom samen muziek maken! 
Op dezelfde dag kan je tussen 13.00 en 15.00 uur in Bibliotheek Roden sleutelhangers en 
vriendschapsarmbanden maken. Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen 3 sleutelhangers of 
vriendschapsarmbanden te maken. Eén voor jezelf, één voor je beste vriend of vriendin en één voor 
iemand die je nog niet kent, iemand die misschien een vriend of vriendin kan worden, iemand waar tegen 
je zegt: KOM ERBIJ! 
Alle activiteiten zijn gratis, een lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


