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 Opening plein 
Morgen, vrijdag 1 november, is het zover: de officiële opening 
van ons groene schoolplein. U heeft daarover een extra editie 
van de Valkinfo ontvangen. 
Maar we willen ook u in de gelegenheid stellen het plein 
beter te leren kennen. 

Vrijdag vanaf 13.45 uur mag u (en/of opa, oma, ……) 
uw kind uit de klas ophalen. 
Zij/hij kan u dan een rondleiding geven en alles 
vertellen over de leuke en spannende plekken van het 
plein en waar hij/zij het liefste speelt. 

 

 Van de verkeersouders: Fietsenkeuring 
18 Oktober was het weer zover: fietsenkeuring in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 
Alle groepen kwamen langs bij het team vrijwilligers dat klaar stond om met een vakkundig oog de fiets te 
keuren op eventuele mankementen. 
Gelukkig hadden de meeste kinderen het prima voor elkaar en kregen als beloning een oké sticker. Voor de 
kinderen waarvan de fiets niet oké was én voor groep 8 is er vrijdag 1 november een herkeuring gepland. 
Alle vrijwilligers reuze bedankt voor het helpen, zonder jullie was dit onmogelijk. 
 

 Onderwijsstaking 
Afgelopen dinsdag heeft u via de mail een brief gekregen over de onderwijsstaking van woensdag 6 
november. Wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie daarover kan dat vinden op de sites van 
de onderwijs vakbonden. Bijvoorbeeld: 
https://www.aob.nl/leraargezocht/ 
https://www.avs.nl/schoolleidergezocht 
Een half humoristisch / half serieus filmpje van Arjan Lubach van afgelopen zondag, geeft ook wel 
behoorlijk goed aan waar het eigenlijk om gaat: https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I 
 

 Schoolontbijt - burgemeestersontbijt 
Op 7 november is er weer het traditionele Schoolontbijt. 
De kinderen moeten hiervoor dit jaar zelf bestek e.d. meenemen. De zogenaamde 4 B's: 
 borden, bestek, bakjes (voor fruit bijvoorbeeld) en bekers. 
Dit alles graag in een aparte plastic tas, zodat het netjes (maar helaas niet afgewassen) mee terug kan naar 
huis. Op deze manier willen we gebruik van wegwerpplastic voorkomen. 
Bij deze Valkinfo vindt u ook een bijlage met een nieuwsbrief voor ouders. 

website  kalender  contact 

https://www.aob.nl/leraargezocht/
https://www.avs.nl/schoolleidergezocht
https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I
http://www.hetvalkhof.nl/
https://www.hetvalkhof.nl/kalender-valkhof/
https://www.hetvalkhof.nl/contact/


 

 odbs Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden       050-5017300       dalton@hetvalkhof.nl       www.hetvalkhof.nl 

 
Burgemeestersontbijt 
Onze school is dit jaar ook uitgekozen voor het zogenaamde Burgemeestersontbijt. 
Net als in zo’n 275 andere gemeenten in het hele land gaan kinderen van onze school samen met hun 
burgemeester ontbijten. 
Burgemeester Klaas Smid komt dan gezellig mee-ontbijten met de kinderen van groep 8-b. 
Daaraan vooraf zal hij een donatie doen aan de organisatie "Het Vergeten Kind", omdat dat dit jaar het 
goede doel van het Nationaal Schoolontbijt is. Zie https://www.hetvergetenkind.nl/ 
 

 Groepsbezoeken 
Kinderen kunnen wel eens thuis komen met de mededeling 'meester Coos was bij ons in de klas'. Wat die 
daar dan doet, is misschien wel eens het vertellen waard. 
Ieder jaar hebben de leerkrachten en andere personeelsleden een formeel persoonlijk gesprek met de 
directeur over hun werk. Dat is ook in andere beroepen vaak gebruikelijk en dat gebeurt op school al vele 
jaren zo. 
Op een school koppelen we zo'n gesprek altijd aan een groepsbezoek. Op die manier kunnen leerkracht en 
directeur het ook hebben over praktische, alledaagse onderwijszaken. 
Met dit soort gesprekken en groepsbezoeken, die voor directeur en leerkracht vaak heel plezierig zijn, 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling en professionaliteit van de leerkrachten. 
We praten trouwens niet alleen maar één keer per jaar met elkaar over onderwijs. In het team gaat het 
gelukkig dagelijks over onderwijs en kinderen. 
Binnenkort zullen er in sommige groepen weer groepsbezoeken zijn. 
 

 De Vreedzame School 
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met 
De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en 
dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat.  
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier 
met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil 
tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt 
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een 
oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten 
horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.  
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over 
een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas 
een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. 
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.  
- Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt, je hebt de blauwe pet op.  
- Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig, je hebt de rode pet op.  
- Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-
oplossing, je hebt de gele pet op.  
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In 
groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT.  
In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek 
omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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