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 Rodermarkt wagen 
Afgelopen zaterdag was een prachtige dag. Het was heerlijk weer en het was de bouwers van de 
Rodermarktwagen wéér gelukt om een schitterende wagen te bouwen. 
Misschien was hij zelfs nog mooier dan de bouwers zelf hadden gedacht, want een wagen komt pas echt 
goed tot zijn recht als hij in het zonlicht staan, de muziek aanstaat en vooral … als de kinderen er op zitten, 
met hun buitengewoon fraaie kostuums, in de schmink en met hun zonnigste glimlach (geldt ook voor de 
begeleidende leerkrachten en ouders!). 
Al was die stralende glimlach er niet altijd bij iedereen, want het was voor veel kinderen ook wel een heel 
indrukwekkende gebeurtenis en dat was soms goed aan de gezichten af te lezen. 
Al dat werk van de bouwers hebben een paar erg belangrijke dingen opgeleverd. 
In de eerste plaats een belevenis voor de 
kinderen die ze waarschijnlijk hun hele leven 
niet meer zullen vergeten en daarnaast een 
mooie samenwerking tussen ouders, waardoor 
die elkaar de hele basisschoolperiode lang 
goed zullen kennen en dat is heel plezierig. 
Langs de route waren veel complimenten voor 
de wagen te horen, maar een prijs leverde dat 
niet op. Maar dat maakte de meeste ouders 
niet zo heel veel uit. Het was prachtig voor de 
kinderen en de sfeer in de oudergroep was 
heel goed. 
Kortom, een groot compliment namens het 
team en de andere ouders van Het Valkhof. 
En nu, nou ook de Rodermarkt-dagen voorbij zijn, maar even uitpuffen en bijslapen. 
 

Luizen update 
De groepen 1/2-a en 1/2-b zijn luizenvrij, maar in groep 8-a komen wel luizen voor. 
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Kleuterlokalen 
De ouders van de kleutergroepen weten dat wij na de herfstvakantie met een derde kleutergroep gaan 
werken. Er is formatie (mankracht) om vanaf dat moment de groep 2 kinderen bij elkaar te doen. 
Ruimte 
Voor de zomervakantie konden wij ervan uit gaan, dat de groepen van 't Hoge Holt die wij momenteel onder 
dak hebben, tegen die tijd weer in hun eigen gebouw zouden zitten. Dat gebouw wordt uitgebreid met een 
paar lokalen, omdat de toeloop naar die school veel groter is dan voorzien. 
Helaas is inmiddels duidelijk dat dat niet gaat lukken. Ongeveer tot sinterklaas blijft 't Hoge Holt hier en 
kunnen wij de lokalen waar zij in zitten, niet gebruiken. Vervelend voor ons en vervelend voor hun. 
Goed om even te vermelden dat de samenwerking tussen de beide scholen prima is en hun en onze 
kinderen het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Dat gaat heel leuk. 
Maar wij willen niet tot sinterklaas wachten met onze derde kleutergroep. Daarom wordt er een tijdelijke 
voorziening gemaakt, waardoor het achterste deel van de gemeenschapsruimte van de kleuters (dat we "Het 
Speelplein" noemen) wordt omgetoverd in een tijdelijk klaslokaal. Morgen gaat de timmerman daarmee al 
aan de gang. 
Mankracht 
Ook nu al zitten de kinderen van groep 2 daar regelmatig. Zodra de scheidingswand er staat, wordt de ruimte 
verder ingericht. Vanaf dat moment kan de extra-kleuterklas geleidelijk aan 'groeien'. Daarmee bedoelen we 
dat er al formatie/mankracht beschikbaar is om 4 dagen per week deze groep te kunnen `bemensen`, maar 
pas na de herfstvakantie een volledige week. 
Hoe dit er in de praktijk concreet uit gaat zien, krijgen de ouders van de betreffende groepen te zijner tijd te 
horen. 
Groep 3 
Voor groep 3 betekent dit dat zij nog wat langer in hun huidige lokaal blijven. Met een beetje gelukt vieren zij 
Sinterklaas in het lokaal naast de kleuteringang. 
 

 Fietsen stallen 
Er bestaan afspraken over het stallen van de fietsen van de kinderen. Daarmee willen we o.a.: 
- de ingang van de gymzaal goed vrij houden, wat bijv. erg belangrijk is bij een ontruiming 
- voorkomen dat fietsen beschadigd raken (als alles door elkaar staat, dan dan worden ze nog wel 
 eens per ongeluk omgegooid) 
De afspraken zijn in de klas besproken. Dit zijn de belangrijkste. 

 Zet je fiets in de fietsenstalling naast de gymzaal en pas als het daar vol is, voor de gymzaal. 

 Zet ze netjes naast elkaar. 
- Altijd met het wiel tegen een hek of in een fietsenrek. Dus geen fietsen los in de ruimte. 
- Zet ze dan wel recht / haaks tegen het hek. 
- Zet de fiets niet voor een doorgang, de gymzaal-deur of de poort in het hek. 
- De ruimte voor de gymzaal van achteren naar voren vullen. 

Hieronder staan enkele goed/fout foto's. 

 Fout   Fout 
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Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


