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 Op de koffie 
Een klein groepje mensen heeft laten weten dat ze morgen bij ons op de 
daltonkoffie komen. 
Heel mooi. 
Als u nou morgenochtend denkt "ach, dat is misschien toch ook wel 
leuk", kom dan gewoon binnen en doe gezellig mee. We zitten in het lege 
lokaal tussen het lokaal van groep 7 en groep 8-a. 

Tijd: 8.30 tot ongeveer 9.30 uur. 
 

 Fietsencontrole 
Organisatorisch  verliep de fietsencontrole van gisteren uitstekend, dankzij 
de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en dankzij behulpzame ouders. 
Er bleken overigens vrij veel fietsen te zijn waarvan de zijreflectie niet aan 
de eisen voldeed. Vooral op dikke, mountainbike-achtige banden zit vaak 
geen zijreflectie. In een dergelijke situatie moet er iets in de spaken 
gemonteerd worden. Bij een fietsenzaak kan men u vast goed adviseren. 
De hercontrole is gepland op vrijdag 3 november. Wie nu nog geen OK-
sticker heeft gekregen, heeft dan een herkansing. 

 

 Jaarpresentatie 
Vanavond is de jaarlijkse Jaarpresentatie in de Valkuil. 
Op deze avond vertellen de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en de Verkeersouders aan hun 
achterban (aan U dus) waar ze zich zoal mee hebben beziggehouden. 
Namens deze oudergroepen heeft u deze week een uitnodiging ontvangen. 
De stukken die zullen worden besproken, zijn te vinden op onze website. 
Zie http://www.hetvalkhof.nl/oudergroepen/  

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Yent Beswerda 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/oudergroepen/
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/


 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

Daar vindt u, onderaan de pagina, het jaarverslag van de Oudervereniging, het jaarverslag van de 
Medezeggenschapsraad, de begroting van de Oudervereniging en het jaarverslag van de Verkeersouders. 
Tot vanavond! 
 

 Uitstalling gevonden voorwerpen 
Er worden de laatste tijd veel gevonden voorwerpen afgeleverd bij de conciërges. 
Daarom wordt op 18, 19 en 20 oktober alles uitgestald in de Valkuil. U kunt dan even 
kijken of datgene wat u al lang zocht, of datgene waarvan u niet eens wist dat het 
weg was, daar bij zit. 
 

 Schoolreis Norg 
2-3-4- oktober 2017. Maandag gingen we eerst naar de hunebedden daarna gingen we naar andere 
hunebedden en daar gingen we naar het bos en toen hebben we drie kikkers gevonden. Daarna gingen we 
naar de kampeerboerderij waar we gingen slapen. Daar gingen we pannenkoeken eten en die waren heel 
lekker. Dinsdag gingen we naar het zwembad en dat was heel leuk . Die avond gingen we patat eten en er 
was disco en de bonte avond was en toen heb ik met Britt de beste vrienden quiz gedaan en dat ging heel 
goed. Woensdag gingen we weer terug maar eerst gingen we nog naar het bos en toen hebben we een 
slang gezien en daarna gingen we weer naar school. 
Eva (groep 5/6b) 
 

 Op de folderkast 

 Zwemvierdaagse iIn de herfstvakantie. Zie ook www.sportcentrumdehullen.nl  

 MOED. Folder van de landelijke stichting tegen zinloos geweld. Bevat o.a. tips tegen pesten. 
Zie ook http://kinderen.moed.nl/pesten/de-10-tips-tegen-pesten/  

 

 
Met vriendelijke groet, Team Het Valkhof 
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