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 Jaarvergadering 
Donderdag 10 oktober 2019 om 19.30 uur is de jaarvergadering van de gezamenlijke oudergroepen te 

weten de Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en de Verkeersouders. Deze vergadering is een open 

vergadering en alle ouders zijn van harte welkom om deze bij te wonen. Getracht wordt om elk jaar een 

gastspreker te laten komen. Helaas is dit voor aankomende vergadering niet gelukt. 

De jaarvergadering zal daarom dit jaar kort zijn.  

De agenda voor deze avond en de jaarverslagen als mede de begroting zullen aankomende week te vinden 

zijn op de website van het Valkhof.  

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben en zien jullie graag donderdag 10 oktober om 19.30 

uur! 

Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en verkeersouders. 

 

Kleutergroepen 
Het tijdelijke lokaal op 'het speelplein' is gereed en kan gebruikt worden door groep 1b.  
Per vrijdag 4 oktober zullen daarom de kleutergroepen al voor een groot deel van de week draaien in de 
nieuwe samenstellingen. 
Op de woensdagen tot de herfstvakantie worden de groepen 1 nog twee keer samengevoegd. Na de 
herfstvakantie is de bemensing voor de woensdagen voor de drie groepen inmiddels ook geregeld. 
De ouders van de kleuters hebben hierover gisteren (woensdag 2 oktober) een mail gehad. 
 

 Prietpraat 
De Kinderboekenweek is begonnen. 
Een kleuter vertelt: "De kikkerboekenweek is voor mij de eerste keer." 
 

 Fietscontrole? 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vragen wij om op vrijdag 18 oktober a.s., de laatste dag 
voor de herfstvakantie, op de fiets op school te komen. Een groep vrijwilligers / ouders onder 
leiding van de verkeersouders, gaat dan kijken of de fiets er helemaal klaar voor is om uw kind 
veilig door de donkere, natte herfst- en wintermaanden te laten gaan. 

Als de fiets helemaal OK is, dan krijgen de kinderen een mooie OK-sticker en als er nog iets gerepareerd 
moet worden, dan krijgt het een kaartje mee waarop de reparaties staan, zodat de fietsenmaker, vader, 
moeder en/of het kind zelf (!) dit mooi in de herfstvakantie kan repareren. Op de vrijdag NA de 
herfstvakantie is er dan een herkansing om de OK-sticker alsnog te bemachtigen. 
Het gaat natuurlijk niet echt om de sticker of een opgeheven vingertje, maar om iets veel ernstigers: wel of 
niet veilig zijn in het verkeer. 
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Helemaal onderaan deze nieuwsbrief treft u een lijst en tekening aan waarop de belangrijkste 
controlepunten staan. 
 

 Luizen update 
In groep 5-b zijn neten gevonden. 
 

 Even voorstellen -1: Stage / LIO 
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Lisette Aardema en ik woon in 
Groningen. Ik kom dit hele schooljaar twee dagen in de week stage lopen op 
odbs het Valkhof. Op dit moment zit ik in het tweede en laatste jaar van de 
verkorte PABO. De eerste helft van het schooljaar ben ik als stagiaire te 
vinden in groep 5b. De tweede helft van het schooljaar zal ik mijn LIO-
afstudeerstage gaan lopen in groep 3. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin 
in groep 5b en ik kijk erg uit naar de rest van het jaar.  
Met vriendelijke groet,  
Lisette Aardema 

 

 Even voorstellen -2:  
Beste ouders,  
Mijn naam is Esmée Polling, 16 jaar. In Groningen volg ik de opleiding 
onderwijsassistent en ik zit in het tweede jaar.  Het hele schooljaar ben ik op het 
Valkhof te vinden. Naast mijn stage zit ik op volleybal en werk ik bij de Action.  
Ik vind het een fijn gevoel als ik zie dat kinderen wat van mij leren. Verder ben ik veel te 
vinden in de middenbouw op maandag tot woensdag. Ik hoop er een leerzaam jaar van 
te maken op het Valkhof. 
Met vriendelijke groet, 
Esmée Polling 

 

 Van de GVO-leerkracht: Bericht van de GVO-les: “Kijk eens om je heen” 
Evenals voorgaande jaren kunnen de kinderen in groep 6 en 7 iedere week een uurtje Godsdienstig 
Vormingsonderwijs (GVO) volgen. Eén van de kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk 
aandacht schenken aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden in de samenleving. De aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan. Het GVO wil 
kinderen laten ervaren wat het geloof in God voor mensen van toen en nu kan betekenen. 
Het jaarthema is “Kijk eens om je heen”. Er is een liedje dat gaat: “kijk eens om je heen, je bent in de 
wereld niet alleen, want we kunnen samen spelen, delen,…….”. 
In de lessen kijken we naar de wereld om ons heen. We luisteren we naar bijbelse en levensbeschouwelijke 
verhalen en gaan op ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons te vertellen? Hoe 
kunnen ze ons inspireren? Welke normen en waarden zijn belangrijk? Hoe staat een ander in het leven en 
wat is mijn visie?  
Er is ruimte voor gesprek en persoonlijke verhalen. In een sfeer van vertrouwen kunnen mensen samen 
spelen, delen, leren …….  
Met vriendelijke groet, Tjarda Nieuwenhuis (GVO-docent) 
 

 Van buiten: Activiteiten in de herfstvakantie 
Deze herfstvakantie kunnen kinderen en hun hele familie genieten van alweer de 16e editie van het 
JeugdTheaterFestival in Podium Zuidhaege in Assen. Alle dagen van de vakantie is er een voorstelling! 
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Het centrale thema dit jaar is ‘het boek’. Acht inspirerende, ontroerende en/of hilarische voorstellingen, 
waarvan de meeste een verwijzing hebben naar een boek of naar lezen. 
Wel even op tijd reserveren, want de voorstellingen zijn zo maar vol en uitverkocht! 
Veel plezier met ons 16e JeugdTheaterFestival! 
*Zondag 20 oktober - Theatra met Buiten de lijntjes 
Maandag 21 oktober - Malou van Sluis met Vaarwel 
Dinsdag 22 oktober - De Toren van Geluid met Agent en Boef 
Woensdag 23 oktober - PNTheater met Werktuig 
Donderdag 24 oktober - Joris Lehr met Koning Lear 
Vrijdag 25 oktober - Theater van Santen met Alleen op de wereld 
Zaterdag 26 oktober - De Stilte & St. Paul van Kemenade met Mankind 
*Zondag 27 oktober - Ila van der Pouw met Titus, zoon van Rembrandt 
*De voorstellingen op de zondagen zijn voor kinderen gratis in het kader van Oktobermaand = 
Kindermaand. 
Voor reserveren en uitgebreide uitleg ga naar de site van Podium Zuidhaege: 
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/totaaloverzicht-jeugdtheaterfestival/16649 
Hopelijk tot ziens bij één van onze voorstellingen 
Team Podium Zuidhaege 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F i e t s c o n t r o l e  
Om met een fiets de weg op te mogen, moet de fiets aan bepaalde eisen voldoen. Die eisen zijn door de wet gesteld.  

1.  

o Het stuur zit goed vast  

o Handvatten zitten goed vast aan het stuur  

o Een goed werkende bel  
2.  

o Twee handremmen, trommelremmen of een terugtraprem – goed werkend!  

o Remblokjes zijn niet versleten  
3.  

o De banden zijn heel en hebben voldoende profiel//spaken zitten goed vast  
4.  
o Trappers met een stroef oppervlak en gele reflectoren aan de zijkanten  

o Het zadel zit goed vast  

o Zadelhoogte  

o Ketting is goed afgesteld  
5.  

o Een goedgekeurde rode achterreflector  

o Cirkelvormige reflectie op spaken of banden  
6.  

o Een goed werkende dynamo  

o Een witte voorlamp – NIET KNIPPEREND (wettelijk zelfs verboden)  

o Een rood achterlicht – NIET KNIPPEREND (wettelijk zelfs verboden)  
 
Bevestigd op:  
Achterspatbord  

https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-buiten-de-lijntjes-door-theatra/9701
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-vaarwel-door-malou-van-sluis/9702
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-agent-en-boef-door-de-toren-van-geluid/9703
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-werktuig-door-pntheater/9704
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-koning-lear-door-joris-lehr/9705
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-alleen-op-de-wereld-door-theater-van-santen/9706
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-mankind-door-de-stilte-theater-en-stichting-paul-van-kemenade/14278
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/jeugdtheaterfestival-titus-zoon-van-rembrandt-door-ila-van-der-pouw/9707
https://www.podiumzuidhaege.nl/evenement/totaaloverzicht-jeugdtheaterfestival/16649
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Bagagedrager  

Onder het zadel  

7.  
o NIET VERPLICHT maar vergroot de verkeersveiligheid wel – een wit of geel reflecterend achterspatbord  

 
 


