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 Tip: laarzen 
Het is herfst. Dat betekent regen. 
Ook als het een beetje regenachtig is, gaan wij toch met de kinderen naar buiten. 
Kinderen hebben dat tijdens een schooldag namelijk echt even nodig. Tijdens een 
echte regenbui blijven we natuurlijk binnen maar van een beetje nattigheid hebben 
de kinderen meestal totaal geen last. Gelukkig maar. 

Tip -1: U kunt uw kinderen ook op laarzen naar school laten gaan. Veel ouders doen dat al. Deze dan wel 
graag in de hal uitdoen. U kunt uw kind slofjes meegeven voor overdag in de klas. 
Tip -2: Belangrijk! Zet vooral duidelijk de naam in de laarzen en de slofjes. Dan voorkomen we dat spullen 
zoek raken.  
 

 Foto's 
Als school proberen wij zo goed mogelijk de wens van ouders te respecteren over het wel of niet op de foto 

zetten van kinderen. Dat heeft u aangegeven via formulieren die aan het begin van het 
schooljaar zijn uitgereikt. 
Wij adviseren u om, als u niet wilt dat uw kind gefotografeerd wordt bij 
schoolactiviteiten, dit ook goed met uw kind zelf te bespreken, zodat hij/zij ook zelf weet 
dat dat van u niet mag. Dan kan ook het kind er mee aan denken. 
 

Een school heeft echter niet in de hand wat ouders fotograferen en wat die met de foto's doen. Dat is ook 
niet de verantwoordelijkheid van de school. 
Wij vragen daarom aan u of u terughoudend wilt zijn met het maken en verspreiden van foto's van 
schoolactiviteiten waarop ook andere dan uw eigen kind staan. 
 

 Even voorstellen: Sophie 
Mijn naam is Sophie Rozema , 18 jaar oud en ik woon in Roden. Ik zit nu in het laatste jaar 
van mijn opleiding onderwijsassistente, deze opleiding doe ik aan het Noorderpoort in 
Groningen. Ik heb voor Het Valkhof gekozen omdat dit mijn oude basisschool is en ik hier 
met veel plezier op school gezeten heb . Grotendeels loop ik met de onderwijsassistente 
Ingrid mee. In mijn eerste stagejaar heb ik stage gelopen op de Schakel op Ameland, een 
kleinere basisschool met combinatieklassen. Mijn 2e stagejaar heb ik stage gelopen op de 

Marke in Roden en mijn 3e stage deed ik in Zweden op een Internationaal Kinderdagverblijf. (Happy Kids 
Kungsbacka). Ik heb gemerkt dat scholen onderling erg verschillen en voor mij springt Het Valkhof er qua 
sfeer erg uit. Er wordt erg prettig samengewerkt. 
Ik zal tot mei te zien zijn op Het Valkhof bij de kleuters (tijdens de werkles) en op vrijdag ben ik ook een 
halfuurtje bij groep 3. Als je nog vragen voor mij hebt of even kennis wil maken, kom dan gerust even naar 
mij toe. Ik hoop bij Het Valkhof veel te kunnen leren zodat ik hierna door kan naar de pabo! 

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Jeugdgezondheidsonderzoek groep 7 
Vandaag hebben de kinderen uit groep 7 een envelop meegekregen met daarin een informatiebrief en een 
flyer over het gezondheidsonderzoek. 
In die brief wordt ouders gevraagd om de twee digitale vragenlijsten in te vullen en om toestemming voor 
het gezondheidsonderzoek. Het gezondheidsonderzoek heeft als doel de kinderen te volgen in hun groei en 
ontwikkeling. 
De onderzoeken staan gepland voor dinsdag 29 oktober. 
 

 Nieuw 
Buiten spelen is fijn, belangrijk en leerzaam. 
Rijdend materieel hoort daarbij; zeker bij kleuters. 
En als dat door het gebruik versleten raakt, dan moet er iets nieuws komen. 
Dit is onze nieuwe aanwinst voor op het plein. 

  
 

 Van buiten: -1 
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 Van buiten -2 
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 
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 (minimaal diploma A). Kosten 9,00 euro. 
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar !! 
Opgeven kan via onze site: www.sportcentrumdehullen.nl. 
Vanaf maandag organiseren we elke dag leuke activiteiten o.a. 
spelletjes in de kantine, 
  schminken en spijkerbroekhangen. Ook is er dit jaar weer een 
kleurplaatwedstrijd.  
We sluiten de Zwem4daagse af op vrijdagavond met een 
spetterende zwemdisco.     
Geef je op!  
 

 Van buiten -3:  
Ruik, proef en beleef 12 oktober gemeente Noordenveld 
Op zaterdag 12 oktober van 14:00 – 16:00 uur al fietsend door het prachtige landschap proeven en 
beleven! Hoe wordt kaas nu eigenlijk gemaakt en waar komt ons vlees vandaan? De start is o.a. bij de 
Blakervelderhoeve, waar een ‘Foodzoekers-traject’ is en de melktap op feestelijke wijze wordt 
geïntroduceerd. Ook kan daar kennisgemaakt worden met de Herenboeren Assen die samen een 
coöperatief gemengd bedrijf willen opzetten om duurzaam voedsel te produceren voor 200 gezinnen. Of ga 
bij Herberg van Es langs, die deze dag een heerlijke streeksnack heeft.Bij NovaStrada kun je bijvoorbeeld 
tijdens de fietstocht kennismaken met Diana Gjaltema, die zowel volwassen als kinderyoga geeft. De tuin, 
waar in de zomer regelmatig buiten lessen worden gegeven, is open voor bezoek. De kinderen kunnen er 
proeven, ervaren en knutselen.Zo brengen we in beeld hoe de voedselketen in elkaar steekt en laten we 
iedereen kennis maken met al het lekkers wat uit eigen regio komt. 
Locaties / start- en stopplaatsen: 

 Blakervelderhoeve, Schoolstraat 13 te Langelo 

 Campina Boerderij Wieland, Roden  

 De Keuterij, Zevenhuisterweg 13, Nieuw-Roden 

 Molen Woldzigt, Hoofdstraat 58, Roderwolde 

 Melkveehouderij Hilhorst, Schansweg 6, Een West  

 Varkensboer Tom Geijsel, Schansweg 16, Een West 

 Peter Oosterhof, Roderwolderweg 27, Foxwolde 

 Herberg van Es, Hoofdweg 1, Roderesch 

 Nova Strada, Aan de Vaart 12, 9301 ZH Roden 

 Cuisinerie Mensinge, Roden 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


