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 Andere datum fietsencontrole 
De jaarlijkse fietsencontrole voor de groepen 3 t/m 8 zal plaatsvinden op 11 oktober, ipv 20 oktober. Dit is 
omdat de mensen van Veilig Verkeer Nederland die de controle uitvoeren, op de 20-ste niet konden. 
Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
 

 Luizen update 
In groep 6a zijn luizen geconstateerd. 
Groep 7 is opnieuw bekeken en daarbij zijn nog steeds luizen gevonden. 
 

 Jantje Beton verloting 
Er kunnen nog loten verkocht worden t/m 27 september. 
Daarna graag alles zo spoedig mogelijk inleveren op school. 
 

 Kinderpostzegels 
De verkoop van kinderpostzegels door de kinderen van groep 8 start op 
27 september. 
Voor informatie zie: https://www.kinderpostzegels.nl/nl  
 

 HVO 
Ik wil me graag in het kort even voorstellen.  
Ik ben Linda Schild en zal dit schooljaar HVO geven op school. 
Ik kom uit Assen, ben getrouwd en heb 2 dochters. We hebben zowel een hond als kat met een verhaal. De 
hond is geadopteerd uit Spanje en de kat is meegelift uit Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn dan ook wandelen 
met de hond en daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen. In het weekend vind ik het leuk om nieuwe 
recepten uit te proberen. 
Bij HVO worden levensvragen aan de orde gesteld, zoals bijvoorbeeld: Wie ben ik? En hoe zien anderen 
mij? Wat is geluk? Andere onderwerpen kunnen zijn: verliefdheid, kiezen,  pesten, verhalen, anders zijn, 
vooroordelen, wereldburger, vrijheid, geloof, muziek, verschillende culturen, rijk en arm, sociale media, 
respect, gevoelens enz. enz. Alles wat belangrijk kan zijn in de beleving van kinderen hier en in de rest van 
de wereld en de dilemma’s die ze daarin tegen komen. Dit laatste is uitermate belangrijk voor de morele 
ontwikkeling. Welke keuzes maak je in het leven?  Dit alles doen we d.m.v. praten, schrijven, tekenen, spel, 
drama enz. Op deze manier proberen we op een leuke en leerzame wijze leerlingen hun eigen waarden en 
normen te laten ontdekken, maar altijd met respect voor de ander. Dus ook luisteren naar elkaar en elkaar 
accepteren. 
 

website  kalender  contact 

https://www.kinderpostzegels.nl/nl
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) 
Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Met gezin en familie hebben we 
een melkveehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel waldhoorn. Al ruim 20 
jaar geef ik GVO les op diverse scholen. 
Op Het Valkhof kunnen de kinderen van groep 6 en 7 ervoor kiezen om iedere week een 
uurtje GVO of HVO te volgen. GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. Eén van de 

kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk aandacht te schenken aan de verschillende 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. De inhoud en de 
aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan. Het doel is namelijk door middel van een 
introductie op beeld- of betekenisverhalen, feesten en symbolen de leerlingen in contact te brengen met 
hoofdmomenten van godsdiensten en levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals die in onze cultuur en in 
andere culturen voorkomen. Zo leren kinderen open te staan voor andere levensovertuigingen en daar 
tolerant mee om te gaan.  
Het jaarthema voor dit schooljaar is: ‘Ik ga op reis en neem mee’. Je kunt op verschillende manieren reizen. 
Je kunt de hele wereld rondreizen en alle landen bezoeken, maar je kunt ook naar binnen in jezelf reizen. Als 
we reizen zien en leren we veel. Dat zijn levenslessen die we mee nemen. Hoe wordt dat in de praktijk 
ingevuld: Er zijn veel (bijbelse) reisverhalen, denk aan Abraham en Mozes. Thema’s die daar bij horen zijn 
bijvoorbeeld vertrouwen, vrijheid en samenwerking.  
Het is belangrijk verhalen betekenis te geven en ze te verbinden met je eigen leefwereld. Eigen ervaringen 
en verhalen krijgen daarom ook een belangrijke plaats in het godsdienstonderwijs. Het gaat dus om meer 
dan het reproduceren van feiten, maar om een leeftocht voor onderweg. 
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust mailen: tjarda_n@hotmail.com 
Met vriendelijke groet Tjarda Nieuwenhuis  
 

 Op de folderkast 
Jeugd Theaterschool De Winsinghhof. Voor 8 tot 18 jarigen. 
 

 Van buiten: Week Van De Opvoeding 
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in 
het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders, medeopvoeders én professionals die te maken hebben met 
opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling 
tussen alle opvoeders. 
In de week van 3 t/m 8 oktober organiseert ‘Opvoeden is Bewegen’ voor de derde keer in de bibliotheek in 
Roden een bijeenkomst op dinsdag 3 oktober, 19.30 uur, voor álle opvoeders en ouders van kinderen van 
alle leeftijden.  
Dit jaar is het thema  van de Week van de Opvoeding ‘Buiten de lijntjes’ en wij hebben dit aansprekende 
thema aangegrepen om weer een informatieve en interactieve avond te verzorgen. 
Tussen de korte presentaties door is er gelegenheid voor vragen en contact met andere ouders en 
opvoeders en natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee met wat lekkers erbij (bij de prijs van € 5,- 
inbegrepen). Alle ouders en opvoeders van harte welkom! 
INFORMATIE 
Datum: dinsdag 3 oktober 
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Roden (Heerestraat 178) 
Entree: € 5,- inclusief koffie, thee en wat lekkers 
https://www.weekvandeopvoeding.nl/over/  
https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/opvoeden-buiten-de-lijntjes/  
Facebook: Opvoeden is bewegen 

https://www.weekvandeopvoeding.nl/over/
https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/opvoeden-buiten-de-lijntjes/
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‘Opvoeden is bewegen’ is een samenwerkingsverband van vier professionele vrouwen en ervaren 
opvoeders.  
Karin Polak – Visje in het water (www.visjeinhetwater.nl) 
Margreet Werumeus Buning – Watoto Kindercoaching (www.watotokindercoaching.nl)  
Anita Naus – De Rolwissel (www.derolwissel.nl) 
Nettie Kramer - Scholare  (www.scholare.nl)  
 

Op de Folderkast  
Van het Fitnesscentrum Roden: Kidsdance, voor kinderen van 4 en 5 jaar. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


