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 Daltonkoffie 
We gaan iets nieuws doen: daltonkoffie ! 
Bij deze nodigen we ouders uit om op 13 oktober op school te komen om gezellig 
samen een kopje koffie of thee te komen drinken. 
Tijdens die bijeenkomst willen we niet alleen informeel met elkaar praten, maar willen 
we ook graag een paar onderwerpen aan de orde stellen die tegenwoordig actueel 
zijn in het onderwijs en op onze school. Ouders kunnen daarover dan eens met elkaar 
en met de school in gesprek. 

 tijd: Inloop van 8.30 tot 8.45 uur. Eindtijd: uiterlijk 9.30 uur. 
 plaats: Het lege lokaal tussen groep 7 en groep 8-a. 
Als u een jonger kind bij u heeft, dan kan die zolang in een kleutergroep worden opgevangen. 
Daltonkoffie is een experiment. De verwachting is, dat wij na zo'n uurtje beter inzicht hebben in hoe ouders 
tegen bepaalde dingen aankijken en dat de aanwezige ouders beter begrijpen waarom er tegenwoordig op 
een bepaalde manier gewerkt wordt. 
Namens de school zullen Rianne Bosten (daltoncoördinator en leerkracht groep 8) en Coos Boerma 
(directeur) het gesprek leiden. 
In eerste instantie zal daltonkoffie 3x per jaar worden georganiseerd. 
Omdat we geen idee hebben op hoeveel ouders we zo'n eerste keer ongeveer moeten rekenen, vragen wij 
u om ons even een mailtje te sturen als u van plan bent om te komen. Mailadres: dalton@hetvalkhof.nl  
 

 Wasouders gezocht 
Wij zijn voor komend jaar weer op zoek naar 'wasouders'. 
Er vinden elk schooljaar sporttoernooien plaats. 
De kinderen dragen hierbij een schooltenue. Na afloop dient dit gewassen te worden. Wilt u ons hierbij 
helpen? Mail dan naar: armeinsikkenga@hetvalkhof.nl . 
Er zal voorafgaand aan ieder toernooi een mailtje uitgaan naar ouders die een 'wastas' ontvangen! 
Alvast bedankt! 
Armein 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Magnus Wijnholds 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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 De fiets 
Zoals u weet, is volgende week woensdag, 11 oktober, de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8. 
Al deze kinderen worden die dag op de fiets op school verwacht. 
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland proberen we de kinderen (en hun ouders) op een positieve 
manier bewust te maken van het belang van een goede veilige fiets. Juist nu de dagen korter worden en het 
vaker regent, zijn goede remmen, verlichting e.d. erg belangrijk. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een tekening van een fiets waarop alle belangrijke punten staan. 
Assistentie: We kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij de controle. Meld u svp op school. 
 

 Jaarpresentatie 
Voor in de agenda: Volgende week donderdagavond, 12 oktober, is er de jaarlijkse Jaarpresentatie, waarop 
de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en de verkeersouders hun jaarvergadering houden voor 
ouders van onze school. Er zal ook worden toegelicht 
Aanvang: 20.00 uur. 
De uitnodiging volgt. 
 

 Op de folderkast:  
In de meivakantie van dit jaar is een groot 4 x 4 voetbaltoernooi met succes georganiseerd geweest. 
De deelname was uitstekend en de organisatie heeft dan ook besloten in de herfstvakantie (woensdag 25 
oktober) opnieuw een 4 x 4 voetbaltoernooi voor kinderen te organiseren. 
Het Mega 4 x 4 toernooi kunt u ook vinden op de activiteitenkalender van de Gemeente Noordenveld. 
Deelname kan voor meisjes en jongens in de leeftijd van onder 7 jaar (2010/2011), onder 9 jaar 
(2008/2009), onder 11 jaar (2006/2007) en onder 13 jaar(2004/2005).  
Dit zijn de gebruikelijke leeftijden die ook bij de KNVB worden gehanteerd. 
Er liggen flyers op de folderkast. 
 

 Van buiten: Zpannend Zernike 
Evenement voor kinderen, ouders en grootouder in Groningen op 14 en 15 oktober, rond 
natuurwetenschappen, techniek en energie. 
Zie: www.zpannendzernike.nl  

 

 

 
Met vriendelijke groet, Team Het Valkhof 
 

http://www.zpannendzernike.nl/
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