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Van de oudervereniging: allergische kinderen 
Als oudervereniging (OV) vinden wij het altijd fijn als we kinderen leuke, gezellige activiteiten kunnen 
aanbieden en een traktatie hoort daar dan vaak bij. 
Zo wordt er bijvoorbeeld straks op 5 december weer getrakteerd. 
Wij willen dan natuurlijk ook graag iets lekkers kunnen geven aan kinderen met een voedselallergie. 
Maar daarbij lopen we tegen problemen aan. 
Ten eerste is er een grote diversiteit aan allergieën en voor ons is het nauwelijks te realiseren om voor 
iedereen een passende traktatie voor te vinden. Op onze lijst komen momenteel 10 verschillende allergieën 
voor. 
Daarnaast gebeurt het ook wel eens dat een kind wel op onze allergielijst staat omdat de ouders dat 
hebben aangegeven, maar dat wij op de dag van het feest van die ouders horen dat het helemaal niet erg is 
als het kind 'voor één keer' dezelfde traktatie krijgt als de andere kinderen. En dan is het zonde van tijd, 
moeite en geld geweest dat we iets aparts hebben gekocht. Daar komt bij dat soms blijkt dat we net iets 
hebben gekocht wat het kind niet zo lekker vindt. 
 
Daarom doen we het voortaan anders en daarbij hebben we uw hulp nodig. 
Wij vragen de ouders van allergische kinderen om zelf een traktatie voor het kind te verzorgen. 
U kent uw kind en diens allergie namelijk het beste, u weet wat het precies wel/niet mag hebben en wat 
het lekker vindt en waarschijnlijk heeft u die traktatie al gewoon thuis in de kast liggen. 
Als oudervereniging willen wij de kosten van de traktatie wel voor onze rekening nemen. 
 
In de praktijk gaat het dan als volgt als u een kind met een voedselallergie heeft. 
Als er een feest in aantocht is (sinterklaas, kerst, schoolreis, verjaardag leerkracht, ……) dan overlegt u even 
met de leerkracht over de traktatie en zorgt u er samen voor dat de traktatie voor uw kind op de juiste tijd 
op de juiste plek is. 
Bij de penningmeester van de OV kunt u de kosten declareren (met een bonnetje). 
 
Tip -1: Ouders van een kind met een allergie weten het waarschijnlijk wel, maar het is erg belangrijk dat 
een kind zo jong mogelijk al leert wat het wel en niet mag hebben. 
Tip -2: Soms is het ook handig om in overleg iets in de la van de leerkracht te leggen voor als er 
onverwacht in de groep iets getrakteerd wordt wat het kind niet mag hebben; bijvoorbeeld bij een 
verjaardagstraktatie. 
 
 

 Waterpokken 
In de onderbouw komt waterpokken voor. Voor achtergronden en tips klik: informatie RIVM . 
 

website  kalender  contact 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_waterpokken
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Opbrengst Jantje Beton Loterij 
Ook dit jaar hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 7 weer bijzonder goed hun 
best gedaan om loten te verkopen van de Jantje Beton Verloting. 
In totaal voor maar liefst € 2.547,-. De helft van dit bedrag mag de school zelf 
houden, de andere helft is voor het goede doel. 
Zie: http://www.jantjebeton.nl/ 
Het geld van de school wordt besteed aan het nieuwe schoolplein.  
 

 Luizen update 
De groepen 4-a, 5 en 8 blijken geen luizen te hebben. 
 

 Voor uw agenda: schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zal op 16 en 17 mei a.s. de school bezoeken. 
 

Van buiten -1: Ouderavond TOS  
Ons schoolbestuur (Opon) organiseert, als er voldoende belangstelling is, jaarlijks een ouderavond rond een 
bepaald thema. Dit jaar is dat TOS (Taal OntwikkelingsStoornis). 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan. Als u interesse heeft, kunt u dat opgeven via 
dalton@hetvalkhof.nl Bij voldoende aanmeldingen wordt de avond georganiseerd. 
 

Van buiten -2: Sinterklaas zoekt talent!!!  
Sinterklaas komt op zaterdag 17 november weer in Roden aan en dan vieren we weer groot feest. Hij heeft 
gevraagd of er nog kinderen zijn die een leuke act voor Sinterklaas willen doen tijdens het Sinterklaasfeest 
in De Pompstee. Het mag een lied zijn, maar ook een instrument bespelen, een dansje doen of een kunstje 
laten zien. Waar je maar goed in bent. Sinterklaas vindt alle talent geweldig om te zien. Deelnemen met 
een groepje mag ook. 
Wil je iets leuks aan Sinterklaas laten zien, stuur ons dan een kort filmpje van je act en mail deze voor 9 
november naar sinterklaasroden@gmail.com en de leukste acts worden uitgenodigd voor het podium op 
17 november.  
Sinterklaas is erg benieuwd naar jullie inzendingen! 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 

http://www.jantjebeton.nl/?gclid=CJau7IHy4bICFcfKtAodXkYAnA
mailto:dalton@hetvalkhof.nl

