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 Een goed 2018 ! 
De kruitdampen van het nieuwjaarsviering zijn opgetrokken en het nieuwe jaar is 
inmiddels al weer aardig op gang gekomen. 
Toch willen alle medewerkers van Het Valkhof de kinderen, hun ouders, grootouders 
en oppassers nog van harte een heel goed en gezond 2018 toewensen. 
Ook dit jaar zal weer een mengeling van lief en leed worden. 
Het wordt voor onze school in ieder geval een jaar waarin we de invoering van De 
Vreedzame School zullen afronden; een project waarvan we verwachten dat de 

resultaten langzaam maar zeker merkbaar zullen worden. 
Ook zal in april een visitatie plaatsvinden van de Nederlandse Daltonvereniging, die zal beoordelen hoe het 
staat met het daltongehalte van onze school. 
En natuurlijk … een nieuw plein en een nieuwe keuken. Over beide zaken wordt al lang gepraat, maar zeer 
binnenkort zullen we het met onze eigen ogen kunnen zien. 
Kortom, 2018 wordt een boeiend jaar, waar we veel zin in hebben. 
 

 Daltonkoffie 
Volgende week vrijdag, 19 januari, hebben we weer "Daltonkoffie". 
Ouders zijn dan welkom om onder het genot van een een kopje koffie/thee met ons en 
met elkaar te spreken over onderwijszaken. 
Dit keer is het thema: Portfolio en communicatie tussen ouders en school over de 
kinderen. 
Wij zullen vertellen waarom wij de dingen doen zoals we die doen en zijn erg 
benieuwd naar uw ervaringen en ideeën. 

Plaats: het lege lokaal tussen groep 7 van juf Marike en groep 8 van juf Rianne/meester Hijko. 
Tijd: inloop vanaf 8.30 uur, aanvang 8.45 uur, eindtijd uiterlijk 9.45 uur. 
Als u vragen heeft over andere daltonzaken, dan kunt u die ook mailen naar riannebosten@hetvalkhof.nl . 
Als de tijd het toelaat, dan kunnen we die in dit uurtje misschien nog beantwoorden, of we nemen het mee 
als thema voor de volgende daltonkoffie. 

website  kalender  contact 

Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen: 

Jesse Bakker 

Sophie Reitsema 

en wensen hen een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 

mailto:riannebosten@hetvalkhof.nl
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/
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 Diploma Veilig Internet 
Gisteren zijn we in de groepen 5 begonnen met het lespakket “Diploma veilig 
internet”.  
De kinderen krijgen 5 lessen en sluiten het daarna af met een toets en diploma. 
Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen in het basisonderwijs. Het 
doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op 
internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale 
media om te gaan 

De eerste les ging over:  
Wat is internet?  
Wie zit er op internet?  
Niets is geheim 
E-mail, Spam, Hoax, Virus. 
 
De kinderen hebben geleerd dat je je e-mail adres alleen aan bekenden moet geven. Eigenlijk is niets wat je 
op internet vertelt geheim. Er zijn altijd anderen die mee kunnen kijken of iets 
kunnen doorgeven. Pas daarom heel goed op wat je zegt en doet op internet.  
 

 Spelen 
Ons nieuwe schoolplein zal straks meer gelegenheid geven tot natuurlijk spelen. 
Een mooi, niet gepland voorbeeld van wat dat kan inhouden, was aan het begin van deze week te zien 
tijdens de pauzes. 
De zandbak stond vol water en dat was bevroren, zodat er een flinke laag ijs op was ontstaan. En wat 
hebben de kinderen daar prachtig mee gespeeld! Een groep van meer dan 20 kinderen ontdekte het ijs 
zoals alleen kinderen dat kunnen. 
Er werd gegleden, er werden stukken ijs uitgehakt, er werd gebouwd en gesjoeld met die ijsschotsen, daar 
werd mee gesleept en ga zo maar door. Het toppunt van creatief-met-ijs was dat een paar kinderen een 
IJswinkeltje hadden ingericht in het speelhuisje bij de zandbak. De ijsschotsen werden daar mooi uitgestald 
en konden worden "gekocht". 
Natuurlijk moesten er ook wel grenzen gesteld worden, zoals niet met ijs naar elkaar gooien en elkaar niet 
expres natspatten. En ja, een aantal kinderen gleed uit of zakte met een voet door het ijs, zodat ze met 
vieze kleren of schoenen thuis kwamen. Maar wat hebben ze heerlijk gespeeld. 
 

 Van de oudervereniging 
Beste ouders van toekomstig leerlingen groep 2. 
Op woensdagavond 14 februari 2018 is er een informatie avond over de Rodermarktwagen die gebouwd 
gaat worden door de ouders van en voor de kinderen van (toekomstige ) groep 2.  
Tijdens deze avond zijn de oudervereniging en de start groep van vorig jaar aanwezig om e.e.a. te 
presenteren. Er wordt een nieuwe start groep samengesteld die de coördinatie op zich zal nemen om het 
bouwen samen soepel te laten verlopen. Daarvoor kunt u zich die avond opgeven. Het algemene thema is: 
"Events around the world"  
De bedoeling voor die avond is ook om een idee/ naam/ thema te bedenken voor de wagen waarop jullie 
kinderen komen te staan tijdens de parade.  
Noteer deze datum in jullie agenda! Er volgt begin februari een brief hierover. 

We hopen op een geweldige opkomst met superleuke ideeën ☺ 
Groeten en tot woensdag 14 februari!!! 
Froukje Postema  (voorzitter oudervereniging) 
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 Van buiten: Gastouders gevraagd 
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-
Rusland  is in Roden, Leek en omgeving op zoek naar 
gastouders voor kinderen uit Wit-Rusland voor ca. 4 
weken  
in de periode mei-juni 2018.  
Wit-Rusland, 33 jaar geleden getroffen door de 

Tsjernobyl kernramp, heeft nog steeds last van de atoomramp sporen.  
Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen voor kinderen, die het hard nodig hebben  

en  heeft u in de periode mei/juni vier weken tijd, wordt 
dan gastouder van een Wit-Russisch kind!  
U kunt kiezen tussen jongens en meisjes in leeftijd 
variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij uw 
gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal 
gastgezinnen kan het aantal kinderen uit Wit-Rusland 
uitgenodigd worden.  
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een 
activiteitenprogramma volgen. 
U zult zien hoe verrijkend het is om kennis te maken met 
een andere cultuur. De kinderen zullen u veel warmte 
teruggeven voor uw liefde.  

Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl  (tel: 050-
5015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com  
Meer informatie vindt u op onze website: www.tsjernobyl-rodenleek.nl  
Wij zouden het op prijs stellen als u z.s.m. zou willen reageren, uiterlijk vóór 20 januari 2018. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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