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 Afscheid groep 8 
Het einde van het schooljaar betekent ook deze keer weer afscheid nemen. 
Voor groep 8 is het afscheid van de basisschool een logisch gebeuren. Op het 
moment dat je als ouders een kind aanmeldt bij de school, weet je dat ook het 
afscheidsmoment er eens van zal komen. 
Het afscheid dat deze kinderen van Het Valkhof nemen, is soms ook het afscheid 
dat hun ouders van de school nemen. 
Vanavond is de afscheidsmusical en volgende week hebben we de laatste 
schoolweek. En daarna komt echt de stap over de drempel naar het voortgezet 
onderwijs. Spannend, voor zowel ouders als kinderen. 

Een schoolloopbaan bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Zo is het leven. Maar in het algemeen 
overheersen de mooie momenten en zal er later met een glimlach worden teruggekeken op de 
basisschooltijd. 
Vanaf deze plek wenst het team van Het Valkhof alle kinderen, maar ook de ouders waar we afscheid van 
nemen, heel veel succes en geluk toe in de volgende fase van hun leven. 
 

 Dank, dank dank 
Met een paar collega's zaten we een dezer dagen zo eens op te bedenken op 
hoeveel manieren ouders wel niet helpen op school. Het werd een 
indrukwekkende opsomming: de oudervereniging, de fietsouders, de 
mediatheekouders, de schoolreisbegeleiding, gastlessen, materiaal 
schoonmaken, Reuze Keuze, contactouders, fotografen, Rodermarktwagen, 
medezeggenschapsraad …………….. en ga zo maar door. 
Zo tegen het einde van het schooljaar willen we al deze ouders heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet voor de school. Samen helpt u eraan mee de school 
een fijne, goede plek voor de kinderen te maken. 

Dus namens de leerkrachten, maar vooral ook namens de kinderen: dank, dank, dank ! 
 

  Roosters - website 
We zitten in de periode van het jaar dat er allemaal nieuwe roosters worden gemaakt voor het komende 
schooljaar. 
De data die voor u als ouders belangrijk zijn worden bekend gemaakt 
- in de Jaargids die in de eerste week van het nieuwe schooljaar uitkomt, 
- in de kalender op de website. 
 

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
http://www.hetvalkhof.nl/activiteiten/kalender.html
http://www.hetvalkhof.nl/contact.html
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Onze website en daarmee ook onze kalender wordt vernieuwd, zodat hij ook goed leesbaar is op mobiele 
apparaten. Het streven is om de nieuwe website volgende week te lanceren. Het adres blijft hetzelfde: 
www.hetvalkhof.nl  
 
I.v.m. uw planning, hieronder alvast het vakantierooster voor 2017-2018: 
Vakantierooster 2017 - 2018 Eerste dag Laatste dag 
Rodermarkt 26-sep  26-sep  
herfstvakantie 21-okt  29-okt  
kerstvakantie 23-dec  07-jan  
voorjaarsvakantie 24 feb 04 mrt 
paasweekend 30 mrt 02 apr 
meivakantie 27 apr 06 mei 
Hemelvaart + weekend 10 mei  13 mei 
pinksterweekend 19 mei  21 mei  
zomervakantie basisonderwijs 21-juli  02 sep  
 

 Van buiten: Maak je eigen robot . 
Heb je zin in het zelf maken van een minirobot? Dat kan op zaterdag 2 september – nog net in de vakantie - 
in Roden. ‘Jouw.buzz’ van de bibliotheek staat dan op de nieuwe Albertsbaan. Daarin kan je eerst  je talent 
als kunstenaar ontdekken in de digitale wereld: hoe maak ik mijn vakantieherinneringen geschikt voor een 
VR-bril bij voorbeeld? of hoe fabriceer ik een sleutelhanger in 3D? en veel meer ICT-trucs en technieken. 
Als je klaar bent in de BUZZ kun je minirobots maken in het Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat. Daar 
is een expositie over ‘Kunst in beweging’. En daar zit Jacqueline Zwiebel klaar om je de weg te wijzen bij het 
in elkaar knutselen van kleine robotjes, die echt bewegen. Wat die verder allemaal kunnen? Spannend!  
Als je 10 jaar of ouder bent kun je daar van 3 uur tot 7 uur aan de gang. Je hoeft niks mee te nemen. En het 
is ook nog gratis. 
Op de Albertsbaan zijn intussen kunstenaars aan het werk om te demonstreren op welke manieren je 
allemaal kunst kunt maken. Ze worden begeleid door livemuziek van o.a. Ellen ten Damme en de Brassband 
Oenkerk. Onderdeel van het driedaagse festival ‘Wat ’n Kunst’. 
In de BUZZ ben je al welkom vanaf 1 uur. Schrijf je van te voren in bij de Bibliotheek in Roden: 
info@bibliotheekroden.nl of bel naar 088-0128245 of ga even langs.  
Jan Smit, festival Wat ‘n Kunst 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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