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 Mooiste moment van het jaar? 
Eén van de zaken die voor leerkrachten zeker bij de hoogtepunten van het 
schooljaar horen, is de verkiezing van de leerlingenraad. Afgelopen vrijdag was 
het weer zover. 
Met 150 leerlingen en leerkrachten in de zaal vertellen kinderen die zich 
kandidaat hebben gesteld, dan over hun ideeën om de school beter, leuker of 
gezelliger te maken. Het is altijd geweldig om te zien hoe goed ze dat hebben 
voorbereid, met goede, originele programmapunten en haast altijd met een 
prachtige PowerPoint presentatie. 

Heel moedig om dat te doen. Als leerkrachten zijn we dan altijd erg trots op onze leerlingen. 
Mooi is ook dat de kinderen in de zaal altijd bijzonder aandachtig zijn, waarmee ze laten zien dat ook zij 
respect hebben voor de kinderen die hun presentatie houden. 
Jammer genoeg kan niet iedereen in de leerlingenraad en moet er gestemd worden. Zo gaat dat in een 
democratie. Maar de kinderen die niet gekozen zijn, zijn voor ons ook winnaars. Erg bedankt allemaal. 
De nieuwe samenstelling van de leerlingenraad is: 
Uit groep 6: Noor Hartman en Mink Walda 
Uit groep 7: Melle Niermeijer en Jay-den Mennega 
Uit groep 8-a: Danny Rutjes en Silke Oudega 
Uit groep 8-b: Ilse Hasper en Rens Cazemier 
 

 Ter herinnering: Fietscontrole 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vragen wij om morgen, vrijdag 18 oktober a.s., de laatste 
dag voor de herfstvakantie, op de fiets op school te komen. Een groep vrijwilligers / ouders 
onder leiding van de verkeersouders, gaat dan kijken of de fiets er helemaal klaar voor is om 
uw kind veilig door de donkere, natte herfst- en wintermaanden te laten gaan. 
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Wij verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling: 

 

Pherano Ben Othman 

 

en wensen hem een goede tijd op 

Het Valkhof toe. 
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 Van groep 8: Kampioen schoolhandbal jongens! 
We hadden gisteren handbaltoernooi van de scholen in de sporthal. 
De eerste wedstrijd moesten we tegen de Hoeksteen. We dachten dat zij de sterkste 
tegenstander was. Maar we wonnen met 3-1. 
Daarna moesten we tegen de Hekakker, daar hadden we 2-2 tegen gespeeld. We 
hadden eigenlijk wel makkelijk kunnen winnen. We stonden namelijk met 2-0 voor. 
We hebben nog een wedstrijd gelijk gespeeld en de rest gewonnen. 

De finale speelden we tegen de Flint en toen wonnen we met 5-0!! 
Vanochtend zijn we met onze beker door school gegaan. 
Pepijn Geveke, groep 8b 
 

 Herfstvakantie 
Volgende week hebben we herfstvakantie. Geniet ervan en tot 28 oktober! 
 

 Van buiten: Open huis de Borgen 
Tijdens het open huis kunnen leerlingen van de groepen 7 en 8 en hun ouders/verzorgers de sfeer van de 
school ervaren. Op alle vestigingen laten de leerlingen en docenten graag zien, dat op school, naast de 
vakken ook veel activiteiten en projecten worden georganiseerd. Leerlingen kunnen meedoen aan 
opdrachten, zelf proefjes doen en natuurlijk vragen stellen. Broertjes, zusjes en andere familieleden zijn 
welkom. Ook u bent hierbij van harte welkom!  
Ronerborg maandag 20 januari 2020  17:30 tot 20.30 uur  Burchtlaan 1, Roden  
Woldborg  dinsdag 21 januari 2020  18.30 tot 21.00 uur  Kersenlaan 16, Grootegast  
Nijeborg  woensdag 22 januari 2020  18.30 tot 21.00 uur  Waezenburglaan 51 & 51a, Leek  
Esborg  donderdag 23 januari 2020  18.30 tot 21.00 uur  Burchtlaan 2, Roden  
Lindenborg  vrijdag 24 januari 2020  18.00 tot 21.00 uur  Waezenburglaan 55, Leek  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 


