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 DE  Wagen 
De Rodermarkt periode is weer achter de rug en die heeft weer een aantal mooie dingen opgeleverd. 
De wagen zag er werkelijk schitterend uit, voor de kinderen was het een hele belevenis, de bouwers 
hebben niet alleen hard maar ook relatief stressloos gewerkt en Fiene Kroon werd Mini-miss. 
Combineer dat met het mooie weer van de laatste dagen en we kunnen zeggen dat het een goede Roder 
Markt 2017 was. 
 

 De Vreedzame School 
In het begin van het schooljaar gaan de lessen Vreedzame School in alle groepen 
o.a. over regels en afspraken. Regels worden van boven opgelegd (zo moet het  nou 
eenmaal) en afspraken maak je samen. Over afspraken kan je met elkaar overleggen 
en dat doen we dan ook in de klassen. 
In groep 8 was één van de opdrachten om een interview te houden met de 
directeur over de regels en afspraken die op school gelden. 
Het werd een mooi gesprek waaruit bleek dat de meeste regels echt wel nut 
hebben en meestal zijn bedoeld om kinderen te helpen of te beschermen. Maar de 

conclusie was ook dat je regels nu en dan eens tegen het licht moet houden, omdat ze soms achterhaald 
zijn. Zo bleek er nog een regels lijstje te bestaan waarop staat dat kinderen niet in de tuin mogen spelen en 
dat terwijl wij het tegenwoordig juist heel mooi vinden dat kinderen in een natuurlijke omgeving spelen. 
(zie ook het artikeltje hieronder) 
Zo blijkt de Vreedzame School niet alleen een methode te zijn die de kinderen stimuleert om na te denken, 
maar ook de volwassenen. 
 

 Gezocht: gemotiveerde groene meedenkers 
Aankomend voorjaar zullen de eerste zichtbare veranderingen aan het plein te zien zijn. 
Maar dat wil niet zeggen dat er vooraf niets gebeurt, want het maken van plannen neemt meestal meer tijd 
dan je denkt. 
Als daltonschool willen wij vooral de kinderen betrekken bij het bedenken van ideeën en ook de 
personeelsleden hebben natuurlijk zo hun wensen en suggesties. 
Daarnaast willen we ook graag een groepje enthousiaste ouders formeren; "gemotiveerde groene 
meedenkers" zou je kunnen zeggen. Mensen dus die wel wat creatieve ideeën hebben over bijvoorbeeld 
tuininrichting en die net als wij vinden dat lekker spelen met natuurlijke elementen (zand, water, stenen, 
boomstammen, ……) heel fijn is voor kinderen. 
Met dit groepje willen we tijdens het ontwerpproces eens bij elkaar komen om samen te bomen over het 
ontwerp. 
Als u dit wat lijkt, stuur dan even een mailtje naar dalton@hetvalkhof.nl . 
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 Hulp gezocht voor de fietscontrole 
De herfst komt eraan.... Tijd voor de jaarlijkse fietsenkeuring op school! 
Deze wordt gehouden op woensdag 11 oktober. 
We zijn nog op zoek naar een paar enthousiaste mensen om deze ochtend te kunnen 
laten slagen. Je hoeft absoluut niet technisch te zijn! Instructies krijg je van te voren en 
op de ochtend zelf. 
Laat de kinderen veilig fietsen en doe mee. 

Aanmelden kan via aroggema@hotmail.nl of wb-racing@hotmail.com . 
Met vriendelijke groeten, de Verkeersouders 
 

Ter herinnering: Onderwijstaking 5 oktober 
Zoals u weet, is de school op 5 oktober gesloten in verband met een landelijke onderwijsstaking. 
U heeft daarover een brief ontvangen. 
De staking heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren en de werkdruk te verminderen. 
Hierdoor wordt het beroep aantrekkelijker en kan het lerarentekort teruggedrongen worden. 
Dit is nodig om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. 
Zie ook de oproep van Vereniging Openbaar Onderwijs, een grote organisatie van ouders, bij 
"Van buiten -2",  verderop in deze nieuwsbrief. 
 

 Luizen update 
De groepen: 3-a, 8-a en 8-b zijn gecontroleerd en luizenvrij verklaard. 
 

 Jantje Beton: zsm inleveren  svp 
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 hebben de afgelopen tijd Jantje Beton loten verkocht. De 
verkoopperiode is nu afgelopen. Wilt u er daarom voor zorgen dat de niet-verkochte loten, de boekjes met 
de wel-verkochte loten en het geld zsm mee naar school wordt genomen? 
 

 Op de folderkast: Discozwemmen 
Discozwemmen in Nienoord. 
 

 Van buiten -1: Inlooptrainingen Stichting Autisport Leek op 6 oktober en 13 oktober 
Wordt uw kind boos van verliezen? Begrijpt het niet altijd wat nou de bedoeling is? Ligt 
het tempo te hoog, of is het te spannend? Heeft het moeite met bewegen? Allemaal 
belemmeringen, die het voetballen bij een ‘gewone’ club moeilijk, zo niet onmogelijk 
kunnen maken. Maar wat nu, wanneer uw kind sporten/voetballen wel heel leuk vindt 
en graag mee wil doen? 
Dan biedt Stichting Autisport Leek uitkomst. Daar kunnen kinderen in kleine groepen 

lekker sporten en zich verder ontwikkelen. De trainingen zijn voornamelijk gericht op voetbal, het beter 
leren bewegen en samenwerken met andere kinderen. Dit gebeurt met extra hulp, uitleg en onder leiding 
van een ervaren voetbaltrainer/begeleider. Deze voetbaltrainer heeft ervaring  met deze doelgroep en bij 
FC Groningen. Zijn goede vriend Groby is door hem uitgenodigd om langs te komen op vrijdag 13 oktober.  
Dus, is uw kind een sportliefhebber, en wil het graag weten of voetballen bij Stichting Autisport Leek iets 
voor hem/haar zou kunnen zijn? 
Kom dan vrijdagmiddag 6 oktober en/of vrijdagmiddag 13 oktober a.s van 16.30-17.30 uur (7-12 jaar) of 
van  17.30-18.30 uur (12-18 jaar) naar de velden van voetbalclub VEV’67, de Knip 2 in Leek. 
Aanmelding is gewenst in verband met de begeleiding. 
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Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Stichting Autisport Leek via Tineke 
Slagter 06-49122664 of Lena van der Kaap 06-14904921, autisportleek@gmail.com of www.autisportleek.nl    
 

Van buiten -2: Oproep VOO 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept 
ouders en grootouders op om de petitie 
'Investeer in onze (klein)kinderen' te 
ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. 
Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het 
onderwijs breed gedragen worden. 
VOO roept ouders en grootouders op via de online petitie de staking van leerkrachten in het primair 
onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs 
kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen 
ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten. 
Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' 
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de stakende 
leerkrachten en de Tweede Kamerleden. 
De Vereniging Openbaar Onderwijs 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en 
vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen 
ouders in het (openbaar) onderwijs. 
Met vriendelijke groet, 
Michiel Jongewaard, woordvoerder 
 

Van buiten -3: Week van de opvoeding 
Een lezing door Berthold Gunster, gebaseerd op het boek "Lastige Kinderen". 
Dinsdag 3 oktober, 20.30 uur 
Theater Winsinghhof 
Kosten: € 5,00 per kaartje 
Aanmelden: registratie@cjgnoordenveld.nl , ovv Omdenklezing 
 

Van buiten -4: Kinderboekenweek Bruna 
Bruna organiseert tijdens de kinderboekenweek de actie "Sparen voor je Schoolbieb". 
Als u een kinderboek koopt tussen 4 en 15 oktober, 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 -5: Kinderboekenweek Daan Nijman 
Gedurende de Kinderboekenweek staat onze winkel in het teken van het boek: De Griezels van Roald Dahl. 
In onze ogen een gezellig griezelig boek voor jong en oud. 
Wij openen de Kinderboekenweek op 4 oktober om 19:00 uur met een Verteltheater. Dit theaterverhaal is 
ook gebaseerd op De Griezels.   
Daarna is de kinderkassa open. Kinderen mogen zelf hun boek inpakken en afrekenen en krijgen hulp van 
twee echte Griezels.  
Op 7 oktober mogen wij Charlotte Dematons ontvangen en op 14 oktober Mirjam Mous.  
Ook gedurende de week staan we vol van activiteiten. We organiseren verschillende wedstrijden, gaan 
voorlezen, en trakteren op gruwelijk enge snoepjes.  
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Jullie kunnen ook meedoen aan de verschillende wedstrijden. Het lijkt ons geweldig dat de hele winkel vol 
hangt met vieze baarden en knappe knutselwerkjes.  
De winnaars maken kans op een prachtig boekenpakket speciaal op maat gemaakt. 
 

Van buiten -6: Spannende Kinderboekenweken bij Bibliotheken Norg, Peize en Roden 
Kom van 4 tot en met 15 oktober griezelen in de Bibliotheken Noordenveld 
tijdens de gruwelijk enge Kinderboekenweken.  
We gaan de Kinderboekenweek GRIEZELIG openen met een spannende doe-
middag in Bibliotheek Roden. Op 4 oktober van 14.30 tot 16.30 zijn alle kinderen 
vanaf 4 jaar welkom. We hebben een spannende knutselactiviteit, je kan je laten 
schminken en er wordt voorgelezen. Voor de kinderen van 4-7 jaar wordt om 
15.00 uur voorgelezen uit de Gruffalo en voor de kinderen vanaf 7 jaar om 15.30 
uit het Kinderboekenweekgeschenk Kattensoep van Janneke Schotveld.  
HELP! Onze boeken zijn verdwenen. 
Tijdens de Kinderboekenweken kunnen de kinderen in de Bibliotheken Norg en Roden een stempelkaart 
halen voor een boekenjacht! In het centrum van Norg en Roden zijn diverse griezelige en spannende 
boeken verstopt in etalages van winkels, wil jij ons helpen ze terug te vinden? Daarnaast zijn in de 
bibliotheek in Roden  Gruffalo’s verdwenen! We hebben ALLE hulp nodig van onze jongste bezoekers om 
de Gruffalo’s terug te vinden. Heb je alle Gruffalo’s gevonden, of je stempelkaart vol van de boekenjacht? 
Kom je kaart dan inleveren bij de Bibliotheek en ontvang een leuk presentje. Kijk ook op de website van de 
Bibliotheek bij jou in de buurt om te zien wat er te doen is. 
Codewoord 
Via de computer kun je meespelen met Codewoord.  Durf jij dit jaar het codewoord te kraken?  Ga op zoek 
naar het woord door spannende vragen te beantwoorden. Elk antwoord bevat een letter van de oplossing. 
Aan het eind mag je nog even puzzelen om de letters op de juiste plek te krijgen. Kraak je het codewoord, 
vul dan jouw antwoord in op www.bibliotheekroden.nl  en maak kans op een prijs! Ben je nog niet klaar 
met griezelen? Lees dan de spannende boekentips die je na het invoeren van elk antwoord krijgt. 
Tot griezels… 
 

Van buiten -7: Funkey Hockey 
Funkey Hockey, vanaf 7 oktober. 
Voor jongens en meisjes van 4-6 jaar. 
Zaterdag, 9.30-10.30 
Sportpark MHC Roden 
kunkeyhockey@mhcroden.nl 
050-5073273 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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