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 Rookvrij plein 

Niemand wil dat zijn / haar kinderen gaan roken, want iedereen 
weet dat ze daar later ernstige ziektes van kunnen krijgen. En dat 
wil je natuurlijk niet voor je kind. 
Of kinderen later gaan roken, hangt o.a. af van het goede (of 
verkeerde) voorbeeld dat ze krijgen van de mensen die in hun 
leven het allerbelangrijkste zijn …… hun ouders. Maar ook het 
voorbeeld van andere volwassenen is erg belangrijk. 
In de school mag al vele jaren niet meer gerookt worden, ook niet 
na schooltijd, maar buiten staan wel eens rokende ouders de 
kinderen op te wachten. 
Dat willen we stoppen. 
Daarom sluiten we ons graag aan bij de landelijke campagne voor 
een rookvrije generatie. 
De borden die onze conciërge, 'meneer Henk', hier ophangt, 
roepen ouders en andere ophalers op om ook buiten, als u op de 
kinderen staat te wachten, niet te roken. 
 

 Tip: geen te mooie kleren 
De herfst breekt aan en het weer wordt kouder en natter. 
Daardoor verandert ook het buitenspel van de kinderen. 
Wij hadden altijd al een deel van het plein waar de kinderen wel eens vies konden worden, maar nu er op 
het plein gewerkt wordt, hebben de kleren en schoenen van de kinderen het extra zwaar te verduren. 
De tip is dan ook om daar met de kledingkeuze rekening mee te houden. 
Maar de kinderen … die spelen geweldig. 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Bjorn Maat 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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Donderdagen in groep 7-a 
De vervanging op de donderdagen in groep 7-a, ivm de afwezigheid van juf Esmée, is de afgelopen weken 
door verschillende mensen ingevuld. 
Miv vandaag werkt meester Siebo van der Kooi in deze groep. Hij is al eens eerder in de groep geweest en 
zal er voortaan alle donderdagen zijn tot juf Esmée terugkomt. 
 

 Aankondiging Jaarvergadering 
Op 11 oktober a.s. is er weer de jaarvergadering van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de 
verkeersouders in de Valkuil. 
Alle ouders zijn daarbij welkom en ontvangen daarvoor (waarschijnlijk morgen) een uitnodiging. 
Naast de zakelijke punten die worden doorgenomen, zal er  ook een gastspreker zijn over EHBO bij 
kinderen. 
 

 Hulp Fietscontrole 19 oktober 
Op 19 oktober houden de Verkeersouders, samen met Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse 
fietsencontrole. Dat gebeurt altijd in deze periode van het jaar, omdat de herfst en winter die voor de deur 
staan, meer van de fietsen vragen (verlichting, remmen, …). 
Voor deze controle zoeken we nog de hulp van een paar mensen. 
Als dat u leuk lijkt, wilt u zich dan aanmelden bij de verkeersouders: Wietske Heuker (06-14705023, wb-
racing@hotmail.com), of bij de school (050-5017300, dalton@hetvalkhof.nl ) 
 

 Gebruikte boeken in de aanbieding 
Bijna ieder schooljaar nemen we wel voor het ene of andere vakgebied nieuwe leermiddelen in gebruik. 
De oude boeken zijn daarna over en belanden in principe in de papiercontainer. Eigenlijk zonde. 

Maar wij weten dat kinderen en ouders soms best wel interesse hebben in 
deze afgeschreven materialen; om in te lezen, om schooltje mee te spelen, of 
om extra mee te oefenen bijvoorbeeld. 
Dit jaar zijn er ook boeken bij uit de schoolbibliotheek. 
Daarom organiseren we een boekenmarkt. 
In de aanbieding zijn de volgende lesboeken: 
- Aardrijkskunde niveau groep 4 t/m 8 
- Natuur en Techniek niveau groep 4 t/m 8 
- Bibliotheekboeken voor alle leeftijden; het betreft informatieve boeken en 
leesboeken 
De conciërges organiseren de verkoop. 
Wanneer: in de week van 8 t/m 12 oktober 
Tijd: elke dag van 8.30-11.45 uur en van 14.00-15.00 uur 
Waar: het lege lokaal naast de keuken 
Prijs: 50 cent per stuk. 

 

 Kwijt 
Lucas (groep 8) is zijn jas kwijtgeraakt. 
Heeft iemand de jas gezien? 
Groet, Ruth Jongma 
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 Dag van de leraar 
De dag na dierendag (!) is altijd de Dag van de Leraar. 
Onderwijzend Nederland wordt dan vaak even in het zonnetje gezet: Het bestuur brengt een cadeautje of 
een taart naar de personeelskamer van de scholen en in de pers is er even aandacht voor de verkiezing van 
de leraar van het jaar. Zo wordt het een feestelijke, maar niet al te diepgaande jaarlijkse gebeurtenis. 
Toch zit er meer achter. 

De dag van de leraar is onderdeel van de World Teachers' Day. En dat is 
weer een uitwerking van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Daarin staat dat gratis onderwijs voor iedereen op deze aarde een 
mensenrecht is. 
In Nederland staan we daar niet zo bij stil, omdat we er aan gewend zijn 
dat we een uitgebreid en vergeleken met andere landen, heel goed 
onderwijssysteem hebben; we weten niet anders. En sommige 

kinderen/jongeren zouden misschien helemaal liever niet naar een school willen gaan. Maar in grote delen 
van de wereld zijn de mensen vreselijk jaloers op ons. 
Onderwijs betekent namelijk betere kansen in het leven. 
Dus de mensen die er hun beroep van maken om met enthousiasme kinderen les te geven om ze betere 
kansen in het leven te geven, ja die mogen echt wel eens even in het zonnetje staan. 
 

 Op de folderkast 
Flyers Receptenwedstrijd. 
Volgende week is de Dutch Agri Food Week. Dan staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie 
centraal. 
Tijdens deze week willen we in Noordenveld laten zien dat we het belangrijk vinden dat de mensen weten 
waar het eten vandaan komt. De kinderen willen we ook laten nadenken over gezond eten. 
Anita van der Noord van 'De Nieuwe Leefstijl' heeft een receptenwedstrijd bedacht voor kinderen. De 
kinderen kunnen hun recept inleveren en uit alle recepten worden er 3 winnaars gekozen, zij gaan hun 
recept koken met een echte kok voor bewoners in de Noorderkroon in Roden. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


