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 Leerlingenraad gekozen 

Afgelopen vrijdag was er een prachtige gebeurtenis in de Valkuil. Kinderen die zich kandidaat stelden voor 
de leerlingenraad presenteerden zichzelf en hun verkiezingsprogramma voor de bovenbouw van de school. 
Wij zijn erg trots op hoe zij dat hebben gedaan. Allemaal goed doordacht, serieus en keurig gepresenteerd. 
En dat voor een volle zaal met kinderen en leerkrachten. Je moet het maar durven. Een groot compliment 
voor wie dat heeft gedaan. Ook voor de kinderen die niet zijn verkozen. 
Een slogan die je op daltonscholen tegenkomt, is "dalton wil kinderen laten opgroeien tot mensen zonder 
vrees". Daar was dit een mooi voorbeeld van. 
De uitslag van de leerlingenraad verkiezingen is inmiddels bekend. Gekozen werden: 
Zoë Poeder, Melle Niermeijer, Rens Cazemier, Britt Alkema, Silke Oudega, Sarah Doets, Sam Niermeijer en 
Iris Gispen. 
Gefeliciteerd en veel succes toegewenst in jullie en onze leerlingenraad! 
 

 Vanavond Jaarvergadering 
Ter herinnering: Vanavond is de Jaarvergadering van de oudervereniging, medezeggenschapsraad en 
verkeersouders in de Valkuil van de school. 
Na een kort zakelijk gedeelte zal er een spreker zijn over EHBO bij kinderen. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

Fietscontrole 
Volgende week vrijdag is er de jaarlijkse fietsencontrole olv Veilig Verkeer Nederland. 
Hieronder de punten waar altijd naar gekeken wordt. 
Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen 

1 Het stuur zit goed vast. 
2 De bel is goed te horen. 
3 De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4 De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Sabrina Abdulahi 

 

en wensen haar 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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5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
6 De voorband is heel en heeft voldoende profiel. 
7 De achterband is heel en heeft voldoende profiel. 
8 De spaken in beide wielen zitten goed vast. 
9 De trappers zijn voldoende stroef. 
10 Het zadel zit goed vast. 
11 Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld: je kunt met beide voeten (tenen) 
net de grond raken. 
12 De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

De verplichte reflectie 
13 Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
14 Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben 
cirkelvormige reflectie. 
15 Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 

Deze punten zorgen voor extra veiligheid 
16 De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
18 Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 
19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame. 
20 Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp. 

Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om 
overdag mee de weg op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN 
praktisch Verkeersexamen. 
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook in het donker en overdag bij 
slecht zicht geschikt om op de weg te rijden. 
Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ 
van Veilig Verkeer Nederland. 
 

 Boekenmarkt 
Morgen is uw laatste kans om voor slechts € 0,50 per stuk een leuk boekje te scoren op onze boekenmarkt. 
Vraag de conciërges. 
 

 Rapporten inleveren svp 
Sommige kinderen hebben hun rapport nog niet ingeleverd. 
Als het rapport nog ergens thuis ligt, dan deze graag zsm even inleveren bij de groepsleerkracht. 
 

 Luizen update 
Groep 7-a is luizenvrij. 
Groep 8 helaas niet. 
 

 HVO/GVO -lessen 
Zintuigen bij de GVO-les 
Er is een verhaal over vijf blinde mannen die een olifant tegen komen. Ze mogen allemaal even voelen hoe 
de olifant eruit ziet. Maar omdat ieder een ander stuk van de olifant voelt hebben ze allen een ander beeld 
van hoe een olifant eruit ziet.  
Als jaarthema bij de GVO les hebben we ‘zintuigen’, letterlijk en figuurlijk. We gaan voelen, kijken, 
luisteren, ruiken en proeven aan en naar verhalen waarin levensbeschouwing een rol speelt. Zo kijken we 
met verwondering naar de schepping en luisteren naar dieren met muziek van Camille Saint-Saëns. We 
mogen ons een held voelen bij een lessenserie over helden als Achilles en Don Helder Camara.  
Als je ziet wat er over Jezus is geschreven, kijk je je ogen uit, maar wat kunnen we nu nog met die verhalen? 
Wat voelen we erbij en wat betekent het voor ons? 
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Een eigen zienswijze ontwikkelen is erg belangrijk, net als de persoonlijke verhalen van iedereen. Door de 
wereld te beleven als iemand anders, leren ze respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.  
Met vriendelijke groet, Tjarda Nieuwenhuis, GVO vakleerkracht 
 
HVO 
Ook dit jaar geef ik weer HVO bij u op school. De afgelopen tijd hebben we vooral veel aandacht besteed 
aan het elkaar leren kennen en het groepsgevoel. Hiervoor hebben we met elkaar regels bedacht zodat de 
les voor iedereen leuk is. Bij HVO gaat het om je eigen mening maar ook om de mening van een ander. We 
staan stil bij allerlei verschillende dingen die met ik, ik en de ander en ik en de wereld te maken hebben. 
Afgelopen week hebben we daarom ook aandacht besteed aan (Eet geen) dierendag. Hoe ga je met dieren 
om en mag je dieren eten.  Komende week besteed ik bijv. aandacht aan De dag van de Duurzaamheid. Na 
de herfstvakantie zullen zeker de kinderrechten aan de orde komen aangezien HVO van de rechten van de 
mens uitgaat. Daarnaast komen er allerlei onderwerpen aan de orde die op dat moment actueel zijn of die 
kinderen bezig houden. 
Heeft u vragen stelt u deze dan gerust. 
Hartelijke groet, Linda Schild, HVO vakleerkracht 
 

 Van buiten: Zwem 4-daagse 

  Iedereen krijgt een medaille  
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Tijden: 17.30 tot 18.15 uur, 18.15 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur. 
Volwassenen 20 baantjes, kinderen 10 baantjes per dag. Kosten 9,00 euro. 
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar !! 
Opgeven kan bij de receptie van sportcentrum de Hullen. 
 
Vanaf dinsdag organiseren we elke dag leuke activiteiten o.a. spelletjes in de kantine, cake versieren en 
spijkerbroekhangen. Dit jaar ook weer een kleurplaatwedstrijd.  
We sluiten de 4-daagse af op vrijdagavond met een spetterende zwemdisco  
Geef je op: zwembad De Hullen 050-5019268 
 

 Op de folderkast 
-   Fietstocht, Proef en Beleef op 13 oktober. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


