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VALKHOF
IJS
De witte week van winter en sneeuw, die we nu meemaken, ziet er fantastisch
uit. En als de kinderen binnenkomen met rode neuzen en wangen, dan hebben
ze zich uitstekend vermaakt. Het spelen is heel anders, het speelterrein is een
stuk groter geworden met het ijs van de singel erbij. Kortom: we genieten en
profiteren optimaal van de winter.
Vrijdagmorgen 10 februari is het IJSFEEST.
De kleuters spelen en sleeen op het ijs bij de
Goede Herderkerk. De anderen op de singel.
Ook organiseren we schaatswedstrijden op de
singel bij school. We zijn benieuwd wie er
schoolschaatskampioen worden!
Ouders van de Ouderraad, maar ook anderen,
verlenen weer zeer gewaardeerde medewerking;
zij zorgen voor het warme hapje en drankje en
voor het schoonvegen van het ijs. Bedankt!

Rapport
De rapporten zijn weer meegegaan en elk kind heeft de uitleg erbij gekregen. Zo
zijn ze stuk voor stuk met uw kind besproken. Ook met velen van u op de
middag en avond met tien-minuten-gesprekken.
We vragen van de kinderen, dat ze hun best doen. Dan is voor de één een zeven
heel goed, waar de ander te horen krijgt dat het best een acht had kunnen zijn.
Zo kijken we ook naar de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen. Daarvoor
vragen we ook uw begrip: niet elk kind kan een A of een B halen. Is het dit keer
wat minder en de volgende keer wat meer, kijk dan vooral naar uw kind dat zijn
talenten gebruikt, de één in het leren, de ander in het doen.

Schoolreizen
De schoolreizen zijn geboekt; hier alvast een overzichtje:
gr. 1-2 naar Braamt, Land van Jan Klaassen op 17 april, met bus, kost €17,gr. 3-5 naar Rhenen, Ouwehand Dierenpark op 11 juni, met bus, kost €23,gr. 6-7 naar Hellendoorn, Avonturenpark op 7 juni, met bus, kost €23,-,
De kosten zijn flink gedrukt door de inzet van de ReShare-gelden van de
kledinginzameling. Aan die inzameling hebben veel gezinnen meegewerkt en
nu komt het geld ook weer alle kinderen ten goede. Een deel van die gelden
laten we staan om financiële schoolreisproblemen van gezinnen op te lossen.

NLdoet
Als school hebben we ons ingeschreven voor de landelijke vrijwilligersdag van
het Oranjefonds: NLdoet. Ons plan is om de hoofdentree van school op te
frissen en de muren in de gang aan te pakken. Het
grauw van de bakstenen mag fris en licht worden. Ook
zijn er plannen om de binnentuin aan te pakken.
Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Het
team heeft zich als eerste aangemeld, maar daarmee
redden we het lang niet. We rekenen dus op
u, de ouders. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u van
ons een brief met meer informatie en opgavestrook.

Noteer alvast de datum: 17 maart.

Agenda
vr. 10 feb. IJsfeest hele school
vr. 10 feb. Schoolschaatswedstrijden
ma. 13 feb. Schoolfotograaf
di. 14 feb. Kledinginzameling
do. 16 feb. Medezeggensch.raad
20-24 feb. Voorjaarsvakantie
ma. 27 feb, Controle hoofdluis
za.17 mrt. NLdoet op school

Inzameling kleding
Op 14 feb. rekenen we weer op een
grote berg bij de ingang van groep 8.
U leest hiernaast hoe iedereen
profiteert van de opbrengst.

Maandag fotograaf
Maandag , 13 februari, zijn twee
fotografen op school. Ze maken van
elk kind individueel foto’s en ook van
elke groep. Ook van broertjes en
zusjes, die hier op school zitten,
wordt een plaatje geschoten.
We hopen dat er weer veel mooie en
kleurige kinderen op het digitale
plaatje komen. De fotograaf ziet
graag fleurige kleding voor z’n lens.

Opgave kleuters
Hebt u een peutertje of kent u
gezinnen die naar onze school willen:
opgave van kleuters graag zo spoedig
mogelijk! Liefst voor 1 maart!

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
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