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 Schoolontbijt 
Vandaag heeft de hele school weer deelgenomen aan het Nationale Schoolontbijt. 
Het was weer gezellig, lekker en leerzaam. Zie de foto's. 

  
 

 Hercontrole fietsen 
Dankzij de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en ouders zijn er 199 fietsen gecontroleerd op 
meerdere veiligheidspunten. Hiervan zijn er uiteindelijk 154 goed bevonden. 
Een dikke pluim van de verkeersouders en de vrijwilligers. 
De Verkeersouders 
 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Fatma Hadi 

 

en wensen haar een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Avond puberbrein? 
Vorig schooljaar heeft een aantal leerkrachten een studiemiddag gevolgd 
over het Puberbrein. 
Een dergelijke bijeenkomst, speciaal voor ouders kan georganiseerd worden 
op 21 februari 2018. 
Maar dat kan alleen, als op voorhand bekend is om hoeveel ouders het 
ongeveer zal gaan die belangstelling hebben voor een dergelijke avond. 
Het wordt een voorlichting over Het Puberbrein, verzorgd door een deskundige.  
Als u er eventueel interesse heeft in zo'n avond te bezoeken, wilt u dit dan uiterlijk volgende week laten 
weten door een mailtje te sturen naar dalton@hetvalkhof.nl ? 
Dit is dan nog geen definitieve opgave. Als de avond doorgaat, volgt de echte uitnodiging. 
 

 Parkeren: niet voor de uitgang 
De enige juiste plek om je auto te parkeren als je je kind komt brengen of halen, is 
de Kiss and Ride zone. 
Dat betekent dat ouders die met de auto in de Schonauwen staan (of dat nou in de 
parkeervakken is of niet), zich niet houden aan de afspraken die wij graag met de 
ouders maken. Deze staan in de schoolgids. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u dat 
nog eens nalezen. 

Ouders ergeren zich wel eens aan elkaar over het parkeren en dat is vervelend. 
Twee ergernissen brengen we, naar aanleiding van klachten, even onder uw aandacht: 

 Ouders die hun auto niet alleen voor de school parkeren, maar zelfs voor de uitgang van de fietsers! 

 Ouders die hun fiets op een dusdanige plek neerzetten, dat er eigenlijk niemand meer langs kan.  
We rekenen altijd op samenwerking tussen de ouders en meestal gaat dat uitstekend. 
Toch hebben verkeersouders en schoolleiding contact met de gemeente over het instellen van een officieel 
parkeerverbod in de Schonauwen, zodat er in principe ook boetes kunnen worden uitgedeeld voor fout 
parkeren. Er zal ook worden bekeken of er meer fiets-parkeer-ruimte gecreëerd kan worden voor 
wachtende ouders. 
Hierover zal binnenkort ook met de buurtbewoners overlegd worden. 
Vooralsnog blijft gelden: Samen zorgen voor de veiligheid van alle kinderen. 
 

 Luizen update 
In groep 7 komen luizen voor. 
De groepen 3-b, 4 en 8-a zijn luizenvrij. 
 

 Van buiten -1: Open repetitie Muziekvereniging Noordenveld. Doe je mee? 
De Jeugd van Muziekvereniging Noordenveld zijn enthousiaste muzikanten en Color Guard leden. Als 
beginnend jeugdlid krijg je muziekles van geschoolde docenten. Color Guard leden lopen mee met de 
Jeugdband en doen mee aan wedstrijden in de winter. 
Op 11 november is er een open repetitie bij Muziekvereniging Noordenveld. Het programma is als volgt: 
13:00 – 14:00 Informatiemarkt 
14:00 – 15:00 Zelf muziek maken en Color Guard clinic 
15:00 – 16:00 Optreden van de jeugdband 
Locatie: Klimop 2b te Roden 
Kun je 11 november niet? kom dan eens langs op een repetitieavond! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
jeugd@mvnoordenveld.nl of afdelingcolorguard@mvnoordenveld.nl 
 

mailto:dalton@hetvalkhof.nl
mailto:jeugd@mvnoordenveld.nl
mailto:afdelingcolorguard@mvnoordenveld.nl
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Van buiten -2: Minibieb  
Afgelopen voorjaar is er op de hoek van de Bakkerstraat en Ceintuurbaan West een nieuwe minibieb 
geopend. Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen en er wordt door veel mensen gebruik van 
gemaakt. Helaas hebben we met vernielingen te maken gekregen en zijn er boeken (ook veel 
kinderboeken) weggenomen. Zonde! Wij vermoeden dat dit te maken zou kunnen hebben met 
onwetendheid, vandaar dat we graag iets meer willen vertellen over het minibiebje. 
Het verschijnsel 'klein gratis bibliotheekje' is een aantal jaren geleden ontstaan in Amerika, onder de 
noemer 'little free library'. Het principe van een minibiebje is heel simpel: je mag een boek pakken, lezen en 
weer terugzetten. Zonder geld te betalen, zonder dat er een pasje nodig is. 
Wij, de beheerders van de minibieb, vonden dit zo'n leuk idee dat we er zelf ook eentje in de tuin wilden. 
We weten hoe belangrijk lezen is, maar we vinden het vooral ook erg leuk. Daarnaast hebben we er plezier 
in om iets positiefs voor de buurt te doen. 
In de minibieb kan je een boek uitkiezen en later weer ruilen. En als je het een echt mooi boek hebt 
gevonden, je deze zelfs mag houden. Dan leg je gewoon een ander boek dat misschien minder jouw smaak 
was weer terug. Zo houden we altijd genoeg boeken en kan een ander ook weer genieten van een nieuw 
goed boek. 
Op de onderste plank van het kleine bibliotheekje liggen de kinderboeken. Als je een boek meeneemt, zorg 
er dan goed voor, zodat het boek niet beschadigd wordt. Vergeet ook niet om er later weer een ander boek 
voor in de plek te zetten. Hetzelfde boek weer terug brengen kan natuurlijk ook. 
Binnenkort is het weer Sint Maarten en kun je ook bij het huis met het minibiebje langs komen om te 
zingen. Het is inmiddels namelijk traditie geworden dat je bij ons op 11 november in ruil voor een sint 
Maarten liedje niet alleen een snoepje, maar ook een boekje mag meenemen, gewoon als cadeautje. 
Hiermee willen we zowel lezen stimuleren als kinderen bewustmaken van het bibliotheekje. 
Met hartelijke groet, Jolanda Dieuwke Lichthart en Derek Scholte 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uit de Schoolgids: Over parkeren e.d. 
 
Wij vragen alle ouders dringend om zich, voor de veiligheid van hun eigen en andermans kinderen, aan 

onderstaande afspraken te houden. (N.B.: Als anderen dan uzelf uw kinderen ophalen, wilt u deze 

personen dan ook op deze afspraken wijzen?) 

 Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan. 

 Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar alleen via de Statenlaan. 

 De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. Mensen die langer op 
school moeten zijn, kunnen parkeren in de Statenlaan, of aan de voorzijde van het gebouw, aan de 
Schonauwen. Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf de Statenlaan, zodat u niet langs de 
fietsers hoeft. 

 Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer, ook al is dat niet met borden aangegeven. U rijdt 
hem op aan de noordzijde (de Schonauwen-kant) en rijdt hem af aan de zuidzijde (de 
Hofstedenlaan-kant). 

 In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om jonge kinderen toch even 
naar binnen te kunnen brengen, is het toegestaan kort te parkeren. Rijdt u wel zo ver mogelijk door, 
om opstoppingen bij de inrit te voorkomen. 
De kinderen mogen zowel de hoofdingang, als de achteringang gebruiken om naar binnen te gaan. 
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 Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de buitenschoolse 
opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met bordjes. 

 De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk om de fietsen daar 
geordend neer te zetten, omdat er anders ruimtegebrek ontstaat. 

 Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is er op de stoep enige wachtruimte 
gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de weg staat voor kinderen die de school verlaten? 

 Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het personeel en bezoekers van de school. 

 Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir. 
Dit geldt overigens ook voor ouders.  

 


