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 Fijn dat je er weer bent 
De eerste maandag na de zomervakantie is altijd bijzonder: nieuw schooljaar, 
nieuwe klas, nieuwe leerkracht, nieuwe kinderen, een andere plek om je jas op te 
hangen …… er kan van alles anders zijn dan voor de vakantie. 
En dat is best een beetje spannend. Voor de kinderen, maar ook voor de ouders 
en niet te vergeten voor de leerkrachten. Er zijn wat veranderingen in het 
onderwijsteam geweest door pensionering e.d. en door het aantrekken van 
nieuwe mensen. De eerste teamactiviteiten hebben we in de laatste 
vakantieweek alweer gehad en de sfeer is uiterst positief. Dat belooft veel goeds. 

Iedereen een fijn schooljaar toegewenst ! 
 

 Thema De Vreedzame School: We horen bij mekaar 
Het eerste thema van De Vreedzame School is een van de belangrijkste van de 
hele methode. Het gaat namelijk over groepsvorming: elkaar leren kennen, hoe 
gaan we met elkaar om, welke groepsafspraken zijn belangrijk en dergelijke. 
Hiermee leggen we het fundament voor de sfeer in de klas, waar we de rest 
van het schooljaar op kunnen voortbouwen. 
 

 Geen BSO, dan niet in school 
Het begin van het schooljaar staat altijd in het teken van 'hoe was het ook alweer' en 'wat mag wel en wat 
mag niet'. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Alexander Borisov 

Rayven Reijntjes 

Sophie Reitsema 

Cynthia Visser 

Yvonne Visser 

Quinn Westra 

Jens van der Starre 

en wensen hen 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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Een goed moment dus om eraan te herinneren dat kinderen die geen gebruik maken van de BSO, na 
schooltijd ook niet binnen mogen komen. Sommigen zien de deur open staan en denken dat ze dus wel 
even naar de WC kunnen of even iets uit de klas kunnen halen, maar dat is dus beslist niet de bedoeling. 
Op het plein spelen na schooltijd de BSO kinderen. Normaal gesproken hebben wij er geen probleem mee 
dat ook anderen daar spelen. Mocht het echter problemen geven, dan kunnen de BSO-medewerkers de 
andere kinderen wegsturen. 
 

 Klik tip 
Door te klikken op de woorden in de blauwe balk bovenaan de nieuwsbrief (website, kalender, contact) 
komt u rechtstreeks op de betreffende plek op onze website. 
  

 Rapporten 
De rapporten die voor de zomervakantie zijn uitgereikt, moeten nu weer terugkomen op school. 
Wilt u ze aan de kinderen meegeven? 
 

 Informatieavonden 
Aan het begin van ieder schooljaar hebben we per groep informatieavonden. Er wordt dan door de 
groepsleerkrachten aan de ouders uitleg gegeven over de werkwijze en de bijzonderheden van de nieuwe 
groep waarin de kinderen zitten. U ontvangt daarvoor van de leerkrachten een aparte uitnodiging. 
 

 Henk geopereerd 
Onze conciërge Henk Kuiper is geopereerd aan zijn schouder. Jammer genoeg was het niet de eerste keer 
dat dit nodig was. Heel teleurstellend en vervelend voor hem dus. 
We wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
Er wordt gezocht naar een vervanger voor Henk. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat van ons. 
 

 Schoolgids en Jaargids 
Vandaag worden de Schoolgidsen en Jaargidsen meegegeven. 
De Schoolgids is een boekje waarin staat beschreven hoe we op school werken. Daaraan verandert jaarlijks 
niet zo veel. Daarom delen we die alleen uit aan kinderen van de groepen 1 en 5. 
De Jaargids is een soort bijlage bij de Schoolgids. Daarin staan vooral de zaken die ieder jaar wel 
veranderen, zoals roosters, namen e.d. De Jaargidsen worden uitgereikt aan ieder oudste kind van het 
gezin. 
Beide documenten staan uiteraard ook op de website. https://www.hetvalkhof.nl/informatiegidsen/  
 

 Formulieren 
Deze week heeft u ook een setje jaarlijkse formulieren ontvangen over noodnummers, ouderhulp en 
oudervereniging-machtiging  
Het noodnummersformulier willen we graag van ieder gezin ingevuld terug ontvangen. Daarop staat 
namelijk belangrijke informatie voor het geval er iets met uw kind aan de hand is. De ervaring leert dat er 
vaak iets verandert in de gegevens ten opzichte van een jaar geleden. 
Het formuliertje met mogelijke ouderhulp die u wilt en kunt bieden, is voor leerkrachten en 
oudervereniging erg handig. 
Of u een machtiging wilt verlenen aan de oudervereniging is uiteraard uw eigen keuze. 
 

https://www.hetvalkhof.nl/informatiegidsen/
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 Op de folderkast 
Er worden door veel bedrijven leuke en leerzame zaken aangeboden waar u zich als ouders op kunt 
abonneren. Vooral aan het begin van het schooljaar leidt dat tot veel folders die op school worden 
afgeleverd. 
Wij delen die niet uit aan de kinderen, omdat wij u en de kinderen niet willen lastigvallen met allerlei 
ongevraagd reclamemateriaal. In plaats daarvan leggen we het op de folderkast en vermelden we het in de 
Valkinfo, zodat u kunt meenemen wat u interesseert. 
Niet alles komt op de folderkast. Het moet educatief zijn, of iets op het gebied van sport of cultuur. 

 Typecursussen van verschillende aanbieders (LOI Kidzz, Picatypen, Typetuin en onderaan deze 
nieuwsbrief van Instituut Renkema). 

 Bobo, jeugdblad voor kleuters, ongeveer groep 1 / 2. 

 Okki, jeugdblad voor ongeveer groep 3 / 4. 

 Wild Van Freek, jeugdblad voor ongeveer groep 5 / 6. 

 National Geographic Junior, jeugdblad voor de bovenbouw, ongeveer groep 6 / 7 / 8. 

 Squla. Spelenderwijs bezig met schoolvakken, groep 1 - 8. 

 Borre Leesclub. Leesboeken abonnement. Ongeveer groep 5. 
 

 Van Buiten: Inzamelingsactie sportschoenen/kleding voor Kledingbank Noordenveld -  
Heeft u of uw kinderen nog (schone en bruikbare) sportschoenen en of sportkleding liggen waar u niks 
meer mee doet? Kledingbank Noordenveld heeft hier belang bij. 
De Kledingbank van Noordenveld organiseert in samenwerking met de Sportcoaches van Noordenveld een 
speciale inzamelingsactie voor sportschoenen/kleding voor kinderen en volwassenen. 
De Kledingbank in Roden beschikt over een aparte sportafdeling. De vraag naar sportkleding en (vooral) 
sportschoenen neemt toe en het aanbod is vaak niet voldoende. Om wat meer sportschoenen/kleding naar 
de kledingbank te krijgen wordt deze speciale inzamelingsactie georganiseerd. 
U kunt de gehele maand september al uw (schone en bruikbare) sportschoenen/kleding inleveren op de 
volgende locaties in Noordenveld: 
Roden:  Sportcentrum de Hullen, VV Roden, VV Nieuw-Roden, Inwonersplein 
Norg:   De Brinkhof, Bewegingscentrum/zwembad. 
Peize:   Sporthal Peize. 
Op de locaties staan speciale manden waar u de sportschoenen/kleding kwijt kunt. 
Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met: 
Sportcoaches Noordenveld, Froukje Temming, froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl, 050 3176500 
Kledingbank Noordenveld, Vera Wagenaar, kiki.wagenaar@hetnet.nl, 0592 269693 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

mailto:froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl
mailto:kiki.wagenaar@hetnet.nl
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Cursus Computertypen 

 

In de eerste week van oktober starten we weer met een cursus 

Computertypen in RSG De Ronerborg. De lessen worden gegeven op donderdag  van 16.00 – 17.00 uur.  

De cursus kost € 160,00 met minimaal 10 contact momenten en duurt ongeveer 20 weken.              .   

Ook bestaat de mogelijkheid om de cursus  online te volgen met twee contact moment, één aan het begin 

en één halverwege de cursus, maar wel controle via internet, dan kost de cursus € 100,00 

 Als uw kind belangstelling heeft,  moet u onderstaand strookje invullen en inleveren voor  19 september 

bij de leerkracht op school of u neemt rechtstreeks contact op met Instituut Renkema. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Instituut Renkema 

Oldenoert 108  

9351 KS  Leek 

Tel.: 0594-514765 /  06-20654278 

E-mail:  inst.renkema@hetnet.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O      Mijn zoon/dochter heeft belangstelling voor de cursus  computertypen in Roden met minimaal 10 
contact momenten   

   O      Mijn zoon/dochter heeft belangstelling voor de cursus  computertypen in Roden met twee  contact 
momenten.  

Graag aankruisen wat van toepassing is. 

Naam:             ................................................................................... 

Voornaam:      ..................................................................................     

Adres:             ................................................................................... 

Plaats met postcode:       ...........................................school………………………………………. 

Telefoon:                        ..............................................E-mail .......................................... 

Handtekening ouder/verzorger                                  

 

mailto:inst.renkema@hetnet.nl

