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 De Kleine Jantje Beton Loterij 
Van 9 t/m 23 september is de jaarlijkse verkoop van Jantje Beton loten. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 doen daar ook dit jaar weer aan mee. 
Het leuke van deze actie is dat de helft van de opbrengst voor de school is en de 
ander helft voor de organisatie Jantje Beton. Wij besteden de schoolopbrengst 
aan het aanpassen en onderhouden van het plein. 
De kinderen krijgen een flyer mee waarop precies staat hoe het allemaal werkt. 
Leest u die als ouders svp ook even door. 

De verkoop is zo georganiseerd dat de kinderen niet met contant geld over straat hoeven. Mensen kunnen 
betalen via een machtiging of een Tikkie. 
Corona maakt het verkopen iets lastiger. Jantje Beton heeft daar een oplossing voor. Dat wordt in de klas 
uitgelegd en er is een filmpje waarin het wordt uitgelegd: 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/voor-deelnemers 
Belangrijk voor de verkopers en hun ouders: Alle boekjes met loten moeten na afloop terug naar school. 
Het is niet de bedoeling dat (jonge) kinderen de deuren langs gaan en zeker niet alleen. 
De verkoop is vooral in 'eigen kring', dus bijvoorbeeld aan gezinsleden, familie, buren, kennissen, ...... 
 

Pokémon, eerlijk ruilen 
De Pokémon-rage is bij een aantal kinderen weer terug van weggeweest. 
De kaarten ruilen is natuurlijk een leuke hobby, maar op school hebben we er 
wel een paar spelregels bij. 

 Houd je aan de regels van eerlijk ruilen. Eens geruild blijft geruild. We 
waarschuwen kinderen voor "waar er twee ruilen moet er een huilen". Eraan 
meedoen is dus op eigen risico. 

 Ruil alleen met gelijkwaardige kinderen. Dus niet een grote jongen met een veel jonger kind, maar met 
je eigen leeftijd en altijd alleen als je het beiden echt wilt. ("win-win-situatie" leren we bij de 
Vreedzame School) 

 Ruilen mag in de pauzes (niet onder schooltijd uiteraard) maar kopen mag niet. Incidenteel vragen 
kinderen geld voor een kaartje, maar dat staan wij niet toe. 

 

 Goed nieuws 
Het is een tijd waarin wij vaak stukjes in de Valkinfo moeten zetten 
over lastige zaken die te maken hebben met corona.  
 
Daarom willen we ook graag leuk, vrolijk, goed nieuws plaatsen. 
 
En van dit brooddoosje werden wij vrolijk. 
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 Van de HVO leerkracht: voorstellen 
Dit jaar wordt er op school HVO aangeboden. HVO staat voor Humanistisch vormingsonderwijs. Als nieuwe 
HVO juf stel ik me graag even voor. 
HVO, dat ben ik! 
Mijn naam is Richt Bouma. Ik woon met mijn vriend in een huis in Groningen en mijn lievelingseten is sushi. 
In mijn vrije tijd zit ik op rock ‘n’ roll dansles.  

Ooit studeerde ik orthopedagogiek. Ik studeerde af op het werken met moeilijk 
opvoedbare kinderen. Maar na mijn studie miste ik het directe contact met kinderen.  
Sinds 15 jaar ben ik ook theaterdocent. Dat vind ik een mooie manier om mijn twee 
grote passies net elkaar te verbinden: toneelspelen en werken met kinderen.  
In het werk als HVO leerkracht vind ik het het leukst om kinderen met elkaar in 
contact te brengen, en ze te helpen om goede keuzes te maken in hun leven. 
De pedagoog Korczak heeft eens gezegd, dat sommige mensen denken dat je om met 
kinderen om te gaan op je hurken moet zitten om op hun niveau te komen. Volgens 
Korczak is dit niet zo. Volwassenen moeten op hun tenen staan en zich inspannen om 
op het niveau van kinderen te komen. Daar ben ik het helemaal mee eens.  

Humanisme 
Het humanisme is een levensbeschouwing, waarin de mens centraal staat. Humanisten geloven dat ieder 
mens zelf zin en betekenis geeft aan zijn leven. Dat kan op veel manieren, maar volgens humanisten zijn 
daar altijd andere mensen bij nodig.  
Humanisten vinden dat alle mensen gelijke rechten hebben. Een belangrijk recht van kinderen is dat ze 
naar school mogen. Zo zijn ze beter in staat om goede keuzes te maken.  
Maar zelf keuzes maken en je niets laten wijsmaken door anderen is niet altijd makkelijk. Want als de 
gevolgen van je keuzes niet goed zijn, moet je het ook zelf weer oplossen! 
Maar wat doe je dan eigenlijk in de les? 
“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, en ook luisteren naar wat een ander bedoelt” 
Dat staat in de map die de leerlingen krijgen bij de eerste HVO les.  
Bij HVO onderzoeken we dingen die gebeuren in het leven van de kinderen in de groep. Dat kan van alles 
zijn: verliefdheid, ziekte, hoe je met dieren omgaat, gamen, pesten.  
We onderzoeken dit door erover te praten, maar ik gebruik ook veel andere werkvormen, zoals schrijven, 
tekenen, dansen, spel en natuurlijk veel drama! 
Bij veel oefeningen werken we ook aan ‘HVO- vaardigheden’, zoals naar elkaar luisteren, samenwerken, 
jezelf uiten en je mening vormen.  
En toen? 
Het eerste deel van dit schooljaar sluiten we bij HVO aan bij het thema van de Kinderboekenweek. Aan de 
hand van belangrijke humanisten uit de geschiedenis hebben we het over zelf nadenken, gelijkwaardigheid 
en kinderrechten.  
We gaan daarbij rappen, puzzelen, dansen, toneelspelen en tekenen. Al het werk dat de kinderen maken 
krijgen ze aan het eind van het jaar mee naar huis in de HVO map, maar misschien dat ze tussendoor al 
eens thuiskomen met een leuk verhaal over de les, of met nieuwe vragen over hun leven.  
Mocht u meer willen weten over HVO, neem dan eens een kijkje op onze nieuwe website; 
www.hvoprimair.nl . Mij bellen of mailen mag ook: richtbouma@hotmail.com of 06- 18842065 
 

 Van buiten: De Zes Zomerkriebels: doe de quiz 
In de afgelopen weken heb je via de bibliotheek en ROEG! 
Junior kennis kunnen maken met de zes zomerkriebels, zoals 
het lieveheersbeestje, de worm en de mier.  
In een paar leuke filmpjes kon je zien dat deze 

kriebelbeestjes best een interessant leven hebben. En dat vaak gewoon in jouw achtertuin. 
Heb jij deze zomer de diertjes in de tuin gezien? Wat weet jij erover? Test het met de quiz! Doe 'm alleen of 

http://www.hvoprimair.nl/
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samen met de hele klas op het digibord: https://www.roeg.tv/roeg-junior-nieuws/quiz-hoe-goed-ken-jij-de-
zes-zomerkriebels/ 
Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of heb je het gemist? Op https://www.roeg.tv/roeg-junior-
nieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zes-zomerkriebels/ vind je alle filmpjes en weetjes over de 
kriebelbeestjes en ander nieuws over de natuur in Drenthe.  
Win jij dit mooie T-shirt?                                   

Om de zomeractie af te sluiten, geven we een aantal mooie t-shirts weg. 
Wil je er eentje winnen? Laat ons dan weten wat jouw favoriete Zomerkriebel is 
en waarom. Stuur je antwoord vóór 7 september naar actie@biblionetdrenthe.nl 
En vermeld hierbij: 

 je voornaam 

 je leeftijd 

 je kledingmaat  
Uit de leukste antwoorden kiezen wij de winnaars. Je krijgt zo snel mogelijk bericht. 
De Zes Zomerkriebels is een initiatief van de Biblionet Drenthe en ROEG!  
 
 
 

  
Met vriendelijke groet 
team Het Valkhof 
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