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16 t/m 24 oktober: Herfstvakantie
28 oktober: M argemiddag,
leerlingen om 12.00 uur vrij
29 oktober: W ieltjesdag

Ochtend inloop
Na de herfstvakantie is het
voor ouders/verzorgers weer
mogelijk om de kinderen ‘s
ochtends weer de school in te
brengen. Onze inloop is van
08.05 uur tot 08.15 uur. Om
08.15 uur verzoeken we
ouders de school te verlaten,
sluiten we de deuren en beginnen we met de lessen.
Opening Kinderboekenweek
De opening vond plaats op
woensdag 6 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek
is dit jaar: Worden wat je wil.
In de afgelopen anderhalve
week hebben we hier volop
aandacht aan besteed. Ook
hebben de leerkrachten iedere
ochtend in ee andere groep
voorgelezen. We kijken terug
op een geslaagde, feestelijke
Kinderboekenweek.

5 november: N ationaal
Schoolontbijt
9 november: Lampionnenshow
8 t/m 19 november:
Oudergesprekken
Margedag 28 oktober, leerlingen om 12.00 uur vrij!
Donderdag 28 oktober hebben
we een margemiddag. De leerlingen zijn die middag om
12.00 uur vrij. Het team heeft
dan een studiemiddag met als
thema leesbevordering en
leesmotivatie.
Oudergesprekken
De oudergesprekken vinden
plaats in week 45 en 46 (8 t/m
19 november). Tijdens deze
contactweken worden de bevindingen van deze eerste periode besproken.
Alle ouders/ verzorgers worden via het ouderportaal uitgenodigd door de groepsleerkracht voor de oudergesprekken. U kunt vervolgens via het
ouderportaal intekenen.
Lampionnenshow
Dinsdag 9 november vindt de lampionnenshow plaats.
Tussen 17.00 uur
en 18.00 uur is de
school geopend om
de mooie lampionnen van de
leerlingen te komen bewonderen. U bent van harte welkom
om te komen kijken!
Brandweerlessen
Vorige week hebben alle groepen een gastles van de brandweer gehad. Jaarlijks biedt de
brandweer Assen aan alle
scholen een gastles Brandveilig Leven. In deze lessen
maakt de brandweer de leerlingen bewust van wat ze zelf
kunnen doen om brand te

voorkomen en mocht er toch
brand ontstaat, hoe het dan
snel ontdekt kan worden,
maar ook wat ze dan juist
wel/niet moeten doen.
En hoe leuk is het om zelf
even het brandweerpak aan
te mogen trekken…..!

Fietscontrole
Dinsdag 12 oktober vond de
jaarlijkse fietscontrole plaats.
Leerlingen van groep 5 t/m 8
konden hun fiets laten keuren. Vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland (VVN) zijn
op school geweest om de
fietsen te keuren en taal te
geven aan de onderdelen van
de fiets. Vanwege de regen,
kon de fietscontrole helaas
niet buiten op het plein
plaatsvinden, maar moesten
we uitwijken naar binnen. In
de hal werden de fietsen gekeurd.

Schoolfruit
Onze school is
ook dit jaar
weer ingeloot
voor het
schoolfruit.
Wat houdt
Schoolfruit precies in? Met
Schoolfruit leren de kinderen
op speelse wijze om verschillende soorten fruit te eten. De
kinderen krijgen op drie vaste
dagen in de week een portie
fruit tijdens de pauze gedurende 20 weken. In de week van
15 november start de fruitlevering. De leveringen zijn tot en
met week 16 (18 t/m 22 april).
We plaatsen vanaf de start van
de fruitleveringen, wekelijks
een bericht op het ouderportaal waarin we aangeven welk
fruit we de week erop aan de
kinderen aanbieden.
Mocht u meer willen weten
over Schoolfruit dan kunt u de
volgende site bezoeken:
http://schoolfruit.nu/
Schoolbieb
Onze schoolbibliotheek is dit
schooljaar bijna dagelijks open.
Dankzij de hulp van onze biebouders is dit mogelijk en daar
zijn we heel blij mee!
Dank jullie wel!

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 5 november vindt het
jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt plaats. Alle leerlingen worden die dag uitgenodigd om op
school te ontbijten (wel gewoon zelf lunch
meegeven).
“Het Nationaal
Schoolontbijt is
al 14 jaar het
grootste educatieve ontbijtevenement van

Nederland.
Veel kinderen slaan ’s
ochtends nog steeds
hun ontbijt over,
blijkt uit verschillende onderzoeken. Of ze
ontbijten niet gezond. Terwijl
juist voor schoolkinderen een
goed ontbijt de beste start is.
En het is ook nog eens leuk
om samen te ontbijten. Om
dat te ervaren gaan ook dit
jaar honderdduizenden kinderen samen op school ontbijten.”
Wij doen ook mee, op vrijdag
5 november.
Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er aan de
ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen van kindcentrum
Valkenhorst een vrijwillige
ouderbijdrage gevraagd.
Het geld van de ouderbijdrage
wordt gebruikt voor verschillende activiteiten, te denken
valt aan:
* Sinterklaas: (schoen) cadeautjes en klassencadeau en
uiteraard het strooigoed
* Kerst: de viering op het plein
en een deel van het kerstdiner
* Pasen: een overheerlijke
paaslunch of paasontbijt
* Sport: inschrijfgeld voor
deelname aan toernooien van
verschillende sporten bijv.
voetbal, korfbal, volleybal
* Sport- en speldagen: de
kinderen worden getrakteerd
op een ijsje. Huur van baan en
sportveld
* Musical: een bijdrage voor
de huur van zaal of materiaal.
Om deze activiteiten voor de
kinderen te kunnen organiseren is de bijdrage van u als
ouder/verzorger van belang.
Als u de ouderbijdrage niet
betaalt, kunnen we minder
voor uw kind(eren) organiseren!

Wanneer het niet lukt om de
ouderbijdrage te betalen is er
via de gemeente
(www.assen.nl/kindpakket)
een bijdrage aan te vragen
voor uw kind. Ook op school is
hierover informatie beschikbaar.
Het bedrag voor de ouderbijdrage is voor dit schooljaar
vastgesteld op: € 18,50 per
kind
U kunt de bijdrage overmaken
op IBAN: NL22 INGB 0007
6586 47 t.n.v. ouderraad OBS

Valkenhorst, Assen.
Wilt u a.u.b. de naam en
groep van uw kind(eren) vermelden?
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Vriendelijke groeten,
Edwin Dunning, penningmeester ouderraad kindcentrum Valkenhorst
E-mail: or@kindcentrumvalkenhorst.nl
Volgt u ons al op Facebook? M ocht u het leuk
vinden, we plaatsen regelmatig foto’s van diverse activiteiten op onze Facebookpagina. We zijn te vinden op onderstaand adres:
https://www.facebook.com/ki
ndcentrumvalkenhorst/

Wij wensen
iedereen een fijne
herfstvakantie toe!
Geniet er lekker van!
Vriendelijke
groeten,
Team
Kindcentrum
Valkenhorst

