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Agenda 
15-12 MR-vergadering 
18-12 Kerstontbijt  
18-12 Kerstvakantie t/m 03-01 
04-01 Weer naar school                    
 

 Oudergeleding Medezeggenschapsraad 

Via de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten betrokken bij het schoolbeleid. Wij praten, 

adviseren en  beslissen mee over zaken die op school te maken hebben met veiligheid, gezondheid en 

welzijn. Wij zijn de ouders die op dit moment vertegenwoordigd zijn in de MR. Voor input kun je ons 

benaderen, rechtstreeks op het schoolplein, of via e-mail yvonnepenninga@hotmail.com. 

Groet Yvonne, Marjan, Michel en Nicolien  

 

website  kalender  contact 
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Kerstontbijt 
In de vorige info hebben wij u geïnformeerd over de kerstviering op  
vrijdag 18 december. De belangrijkste zaken even op een rijtje:  

- De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht.  
We starten om 08:30 uur in alle groepen met het zelf  
meegebrachte ontbijt;  

- Voor de kleine pauze is er schoolfruit; 

- Rond lunchtijd hebben we nog een kleine verrassing. 
Eventueel kan u uw kind(eren) nog een kleine lunch meegegeven;  

- Graag voor drie momenten (ontbijt, kleine pauze en lunch) drinken meegeven; 
- Alle kinderen hebben om 14:00 uur kerstvakantie.  

 

Koffie/thee to go 
Wanneer u uw kind(eren) op vrijdag 18 december heeft gebracht, staat er voor u een kopje koffie/thee 
klaar om mee te nemen. U kunt het plein via het onderbouwhek oplopen en het plein, na ontvangst van uw 
kop koffie/thee, aan de kant van de KAR-zone weer aflopen. Wij blijven ons natuurlijk aan de anderhalve 
meter regel houden.  
 

Schoolfruit 
Een stuk ananas, waspeentjes en een peer staan volgende week op het fruitmenu. Meer informatie over 
het schoolfruit kunt u lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 

Aandacht voor op tijd op school zijn 
Nu het kouder is geworden en het ’s ochtends langer donker blijft, merken wij dat (een aantal) kinderen erg 
laat of te laat op school aankomen. Wilt u uw kind(eren) eerder naar school brengen of naar school laten 
gaan? De eerste bel gaat om 08:25 uur. De kinderen lopen dan naar hun klas, zodat de lessen om 08:30 uur 
kunnen starten. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Peuterspeelgroep van Kidscasa 
Na de kerstvakantie start Kidscasa, naast de buitenschoolse opvang (BSO), met een peuterspeelgroep op 
het Valkhof. De peuterspeelgroep komt in de ruimte waar nu de BSO ook zit (het tussenlokaal). Het lokaal 
tegenover de BSO-ruimte (tussen groep 4 en groep 1&2b in) wordt de BSO-ruimte voor de oudere 
kinderen.  
 

Verkeersbrigadiers  
Afgelopen week heeft u naast de Valkinfo een brief van de wethouder over het verzoek om 
verkeersbrigadier te worden ontvangen. Naast deze Valkinfo opnieuw de brief met het dringende verzoek 
om u op te geven. De huidige club verkeersbrigadiers is een fijne club om mee te werken. Daar zijn wij als 
school natuurlijk heel blij mee. Er zitten ook ouders in die na de zomer van 2021 afscheid gaan nemen, 
omdat zij dan geen kinderen meer op school hebben. Wanneer u zich nu al opgeeft, kunt u in het begin van 
het jaar 2021 de cursus meedoen en meelopen met de huidige brigadiers. Op deze manier kunnen we de 
continuïteit van het aantal verkeersbrigadiers én de veiligheid van de kinderen waarborgen. Aanmelden 
kan nog t/m 15 december bij Lya Muntinga via lya@muntinga.net.  
 

mailto:lya@muntinga.net


 

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

Facebook of Instagram 
Volgt u ons al op social media? Op deze kanalen zetten we vaak informatie over bepaalde activiteiten, 
bijvoorbeeld over de kerstactiviteiten. Het account voor Facebook is 
https://www.facebook.com/hetvalkhof.nl en voor Instagram het.valkhof. We ‘zien’ u graag!  
 
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof  
 

https://www.facebook.com/hetvalkhof.nl%20en%20voor%20Instagram%20het.valkhof

