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Herinnering enquête 
Voor de herfstvakantie heeft u een mail ontvangen waarin u werd uitgenodigd om mee te doen aan een 
enquête voor ouders, waarmee we willen peilen hoe ouders de school ervaren. 
Tot op heden zijn er jammer genoeg nog niet zo heel veel mensen die de enquête hebben ingevuld. Toch 
wordt de bruikbaarheid daarvan pas echt goed, als er veel mensen meedoen. 
Daarom onze dringende vraag: Wilt u alsnog enige minuten de tijd nemen om de vragenlijst in te vullen? U 
zou ons daarmee een groot plezier doen. 
U kunt de enquête komend weekend nog invullen, dus t/m 5 november. 
 

 Morgen hercontrole fietsen 
Voor de kinderen waarvan de fiets nog niet was goedgekeurd of die 
vergeten waren hun fiets te laten keuren, is er morgen, vrijdag 2 
november, de hercontrole!  
 

 Oproep kandidaten voor de Medezeggenschapsraad 
Na de zakelijke ouderavond van 11 oktober jl. heeft Erik Slot te kennen gegeven uit de MR te stappen. 
Leonie Sikkema heeft haar eerste termijn van drie jaar voltooid, maar stelt zich herkiesbaar voor een 
volgende periode. 
Ouders die zich willen kandideren kunnen zich t/m vrijdag 16 november melden bij Nienke van Vondel 
(nienkevanvondel@hetvalkhof.nl) of Freerk Groefsema (freerkgroefsema@hetvalkhof.nl ). 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de huidige MR-leden. 
Ook langs deze weg willen we Erik bedanken voor zijn inzet; eerst als lid en later als voorzitter. 
Namens de verkiezingscommissie, 
Nienke van Vondel / Freerk Groefsema 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

 

Luuk Stouten 

Isabel Sikkema 

 

en wensen hen een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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Ter overname 
We willen hier en daar wat ruimte maken. 
Daarom willen we wat spullen verkopen via bijv. Marktplaats, maar eerst bieden we ze aan aan de ouders 
van onze school. 
Als u ze wilt bekijken, dan kunt u even overleggen met de conciërges. 

1- Keukentje 

  
Het keukentje bestaat uit vier delen: laag kastje, ‘aanrecht’, hoge kast en krukje. 
Het komt uit een kleutergroep. 

 
2- Tafelvoetbal 

Deze werd voorheen gebruikt tijdens het overblijven door de TSO-groep. 
 
Interesse? 
Een bod uitbrengen gaat als volgt. 
Wie interesse heeft in overname van één of beide artikelen, kan t/m woe. 7 nov. a.s. een bod doen. Schrijf 
dat op een briefje (ook de eigen naam en de naam en groep van uw kind) en doe dat in een enveloppe die u 
aan onze conciërge geeft. Op 8 nov. bekijken we wie het hoogste bod heeft gedaan en die mag het kopen. 
 

Daltonkoffie herinnering - nieuwe datum 
Anders dan in de vorige Valkinfo stond, zal de Daltonkoffie plaatsvinden op maandag 5 november; 
aanstaande maandag dus. 
Ouders zijn dan welkom om onder het genot van 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. 
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: eerst in de teamkamer en daarna in een kleuterlokaal 
Tijd: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang uiterlijk 8.45 uur en eindtijd ongeveer 9.15 uur. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 


