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 Ouderenquête 
Op gezette tijden, meestal om de 3 jaar, houden we een ouderenquête.  
Voor ons is dat een van de manieren om te weten te komen hoe ouders 
aankijken tegen de school. 
Morgen starten we weer een enquête voor ouders. U ontvang daarvoor een mail 
met een link en inloggegevens, zodat u de vragen online kunt invullen. 
Zoals met iedere enquête, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hem 

invullen, want hoe meer deelnemers er zijn, hoe betrouwbaarder de resultaten worden. 
Die resultaten kunnen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de school. 
Bij voorbaat erg bedankt voor uw deelname. 
Het programma dat we deze keer voor de enquête gebruiken, is nieuw. Daardoor hebben wij er nog geen 
ervaring mee. Met vragen/problemen die u tegenkomt, kunt u altijd even contact opnemen met de school. 
Naast de enquête voor ouders gebruiken wij overigens ook een leerlingenenquête die jaarlijks wordt 
voorgelegd aan de kinderen van groep 7 (meestal in het voorjaar) en een lerarenenquête die net als die van 
de ouders ongeveer eens in de 3 jaar wordt gebruikt. 
 

Daltonkoffie 
Op, woensdag, 7 november, hebben we weer "Daltonkoffie". 
Ouders zijn dan welkom om onder het genot van een een kopje koffie/thee met 
iets lekkers, met ons en met elkaar te spreken over onderwijszaken. 
Dit keer is het thema: Dalton in de kleutergroepen. 
De dalton werkwijze is in de hogere groepen vaak goed zichtbaar. Denk aan de 
taakbrieven, de zelf-nakijk-boekjes en dergelijke. Maar dalton begint al op de 

eerste dag dat kinderen als 4-jarige de school binnenkomen. 
Juf Nienke zal vertellen over wat er in de kleutergroepen op dit gebied gebeurt. We zijn ook erg benieuwd 
naar uw ervaringen, uw mening en uw ideeën daarover. 
Plaats: nog niet bekend 
Tijd: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang uiterlijk 8.45 uur en eindtijd ongeveer 9.15 uur. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Evan Kadric 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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Als u vragen heeft over andere daltonzaken, dan kunt u die ook mailen naar riannebosten@hetvalkhof.nl . 
Als de tijd het toelaat, dan kunnen we die tijdens deze Daltonkoffie misschien nog beantwoorden, of we 
nemen het mee als thema voor een volgende keer. 
 

 Van de oudervereniging: Inning vrijwillige ouderbijdrage 
Het is weer tijd om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Voor de ouders/verzorgers die een automatische 
incasso hebben afgegeven zal dit op 31 oktober worden afgeschreven. Ouders/verzorgers die via een 
factuur betalen zullen begin november een factuur ontvangen. 
Mochten er betalingsproblemen zijn, dan kunt u de bijdrage via de gemeente laten betalen in het kader van 
de regeling "Meedoen in Noordenveld". Zie https://meedoen.gemeentenoordenveld.nl/  
Bij vragen/opmerkingen graag een bericht sturen via ovpenningmeestervalkhof@hotmail.com 
penningmeester Oudervereniging 
 

 Blink Wereld 
Dit schooljaar werken we voor de vakken aardrijkskunde en natuur & 
techniek voor het eerst met het lesmateriaal van Blink Wereld. 
Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en 
ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, 
kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. 
Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de 
wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer 
kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en 

onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden 
die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 
Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 
In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar 
kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan 
rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt 
afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle 
thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.  
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 
Per jaar werken de kinderen aan verschillende thema’s voor aardrijkskunde en natuur & techniek. Ook 
burgerschap komt aan bod in de lessen.  
In elke les staat een onderzoeksvraag centraal. Bijvoorbeeld: Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt 
een satelliet bij het maken van een plattegrond? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Door 
middel van diverse bronnen (filmpjes, teksten, foto’s, verhalen) en afwisselende opdrachten gaan de 
kinderen zelf stap voor stap uitzoeken wat het antwoord is op de vraag.  
Topografie in groep 5 t/m 8 
In de aardrijkskunde-lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De 300 belangrijkste 
plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game 
kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag. 
Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal. 
Geschiedenis 
Onze huidige geschiedenismethode is nog vrij nieuw en bevalt erg goed. Daarom blijven we die nog 
gewoon gebruiken. Maar het kan zijn dat we in de toekomst ook Geschiedenis toevoegen aan Blink. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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