
     

BRIEFFIE
 

           31 oktober 2014              
KATHOLIEK BASISONDERWIJS                        PEUTERSPEELZAAL 

Valentijnschool             De Dolfijn 
 
Gijsingstraat 51          Tel: (010) 476 11 84      Tel : (010)- 8450653 
3026 RH Rotterdam    Fax: (010) 476 15 59      
IBANnummer :           NL11ABNA0542299135  
Info: www.valentijnschool.nl      
                                                   

- Agenda         
- Personeel 
- Gast in de klas 
- Opvang 
- Studiedag 
- Voortgangsgesprek 
- Uit de ouderkamer 
- MR 

 
Agenda: 
   3 t/m 7 nov    Gast in de klasweek 
            5 nov    Nationaal schoolontbijt  
            7 nov    Studiedag  
           11 nov   MR- vergadering 
10 t/m 14 nov   Kampweek groepen 8 
           14 nov   Ouderinloop met directie 
           18 nov   Themaochtend   CJG: Media-opvoeding 
  24 en 25 nov   Voortgangsgesprekken   
           28 nov   Brieffie digitaal        
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- Wist u dat 
- De Dolfijn 
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- De Gezonde School 
- Lekker Fit 
- Nationaal Schoolontbijt 

Beste ouders,  
U krijgt per mail een aankondiging dat er een nieuw Brieffie is. Is uw e-mailadres op school 
bekend? Op verzoek kunt een papieren Brieffie krijgen bij de administratie. 
 
Personeel: 
Juffrouw Eveline en juffrouw Annika zullen na hun zwangerschapsverloven weer te bewonderen zijn op 
school. Juffrouw Eveline zal vanaf 6 november op donderdag in de zorg en op vrijdag in groep 6c starten. 
Juffrouw Annika zal vanaf 14 november op donderdag in groep 4b en op vrijdag in groep 4c starten. 
 
Gast in de klas: 
In de week van 1 november mag u weer een kijkje in de klas komen nemen. U maakt een deel van een 
schooldag van uw kind mee. Meer informatie hierover ontvangt u van de groepsleerkracht.  
Alle ouders zijn in die week van harte welkom maar u begrijpt niet allemaal tegelijkertijd en geen broertjes 
en zussen mee.                              
 
Voor- en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang.  
Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het plaatsingsbureau van 
Kinderopvang de Hefgroep: 010- 2445899. 
De Valentijnschool heeft dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur  
en op ma/di/do/vr een naschoolse opvang tot 17.30 uur.  
Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht. 
 
Studiedag: 
Op vrijdag 7 november is er een studiedag voor al het personeel van de Valentijnschool en de Dolfijn. 
Alle kinderen zijn de gehele dag vrij. 
 
De voortgangsgesprekken  zullen 24 en 25 november plaatsvinden. U krijgt via de groepsleerkracht van 
uw kind een uitnodiging. Vanaf dit schooljaar zijn er twee rapporten, in februari en in juli.  
 



Uit de ouderkamer: 
Iedere ochtend van 8.15 tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de aula van de 
Valentijnschool voor de inloop. 

- Ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 kunnen iedere dinsdagochtend 
vanaf 9.00 uur het programma Piramide/LOGO 3000 bijwonen. Tijdens deze 
bijeenkomsten krijgt u uitleg en werkbladen mee die aansluiten aan de lesstof die gegeven wordt in 
de groep van uw kind. U kunt thuis samen met uw kind de woordenschat van LOGO 3000 en van 
Piramide herhalen en op een leuke en actieve manier uw kind ondersteunen bij het onderwijs. Vanaf 
januari zullen deze bijeenkomsten op de maandag plaatsvinden.  

- Ouders/verzorgers van de groepen groep 3 kunnen 1 x per 3 weken op maandagochtend het 
programma Overstap gericht op de methode Veilig Leren Lezen bijwonen. Tijdens deze 
bijeenkomsten krijgt u materiaal ( leesboekje, werkboekje, voorleesverhaal en een handleiding) mee 
om thuis met uw kind aan de slag te gaan en te herhalen wat uw kind in de klas geleerd heeft.  

- De Nederlandse les speciaal voor de Bulgaarse ouders start op 10 november om 13.00 uur. 
- 17 november om 9.00 uur: Themabijeenkomst Onwijze moeders! Samen met de wijkagenten en de 

politie starten we met het project Onwijze moeders! Deze bijeenkomst is het begin van meerdere 
bijeenkomsten die gericht zijn op het zo veilig mogelijk opgroeien van onze kinderen in deze wijk! 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt alle informatie betreffende dit project van de wijkagent en van de 
medewerkers van het Marconiplein. 

- In het kader van de Gezonde School, organiseert onze school diëtiste op 21 november om 9.00 uur 
de workshop "Gezonde lunch voor kinderen". U bent van harte welkom. 

- Juffrouw Wendy zal op 28 november vanaf 9.00 uur informatie, adviezen en tips geven omtrent het 
dagritme van een schoolgaand kind.  

- U kunt in de ouderkamer rekenspellen lenen om thuis met uw kind op een speelse manier met 
rekenen bezig te zijn. Vanaf 3 november maandag krijgt u de gelegenheid om een spel voor één 
week te lenen.  

Vanaf 30 oktober is pedagogiek student Sophie van Sliedregt met haar stage in de ouderkamer gestart. 
Tot februari zal zij op donderdag en vrijdag aanwezig zijn, daarna van maandag t/m donderdag. 
Voor meer informatie betreffende de programma’s en het inschrijven, kunt u terecht bij onze medewerker 
ouderbetrokkenheid Sahila in de ouderkamer. 
 
Actieweek te laat komen: 
In de week van 3 t/m 6 november zal er in hele school EXTRA aandacht besteed worden 
aan het te laat komen. Te laat komen valt voor Leerplicht onder verzuim. Het is vervelend 
voor de kinderen om te laat te komen en storend als de lessen al zijn begonnen. De 
kinderen zijn op tijd als zij om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. Het verzuimprotocol kunt 
u op de site nalezen onder het kopje ouders /protocollen. 
  
Informatie over de medezeggenschapsraad (MR): 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten 
meedenken over het beleid van de school. De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en zij 
behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering 
van het onderwijs op school.  
De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.   
Dit maakt de MR tot een belangrijk orgaan. 
De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. De notulen zijn te lezen op de website 
(www.valentijnschool.nl) van de school. De MR werkt op schoolniveau.  
Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de 
GMR van de RVKO. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website: www.rvko.nl 
De oudergeleding bestaat uit : 
Henry Koster – Fadoua Amghar – Farid Ambarki – Nurcan Davarci – Najim Tourich 
De personeelsgeleding bestaat uit : 
Marieke Hellemons –Yentl van Til – Barend de Jong – Merian Schakel (voorzitter) – Henny Veraart 
(secretaris)  
 



Werkweek groep 8: 
Van 10 t/m 14 november gaan de leerlingen van de groepen 8 op 
werkweek naar de Stulp in Baarn.  
De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Het wordt vast voor een ieder een onvergetelijke ervaring. 
 
Fijn dat u al betaald heeft. Indien u dit vergeten bent, wilt u de 
bijdrage zo spoedig mogelijk betalen?  
De rekeningen voor het huis, de bus, de materialen zijn binnen en 
zij moeten ook betaald worden.  
 
Wist u dat: 
U op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen kunt bekijken. Verder vindt 
u hier veel informatie over de school. 

- Wilt u de kleding merken door de naam en de groep van uw kind erin te schrijven.  
Mocht uw kind toch met verkeerde kleding ( jas, schoenen) thuiskomen, wilt u deze 

          kleding wel meegeven naar school, zodat een ieder weer zijn eigen spullen heeft.  
- Als u vergeten bent een lunchpakket mee te geven en een lunch wilt brengen, kunt u dit pakket met 

de naam / groep van uw kind bij de administratie afgeven. 
- De schooltandarts komt in november weer langs voor de halfjaarlijkse controle.  
- We kunnen/ moeten er met z’n allen voor zorgen, dat de veiligheid in en rond de school veiliger wordt. 

Denkt u hierbij aan het sluiten van de deuren bij het weggaan, de drukte van het verkeer bij het halen 
en brengen, het afspreken met de groepsleerkracht met wie uw kind naar huis mag gaan, het ontlopen 
van vreemde personen, enz. Praat er met uw kind(eren) over, wij doen dat ook op school. 

- U kunt het schoolgeld contant betalen of storten op: 
IBANnummer :           NL11ABNA0542299135 t.n.v. de  Valentijnschool Ouderbijdrage           
                                onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
LET OP!  Het nummer is per 1 september 2014 voor de betaling van het schoolgeld. 

- Vanaf 1 november wordt de schoolbibliotheek in gebruik genomen. Na het ruilen zullen deze boeken op 
school blijven. De kinderen maken op een speelse manier kennis met de bibliotheek.  

- Een goede hygiëne is noodzakelijk bij het voorkomen en het bestrijden van ringworm en krentenbaard. 
De school is verplicht de richtlijnen van de GGD te volgen. Wilt u bij twijfel langs uw huisarts gaan en bij 
vaststelling dit doorgeven aan de administratie.   

- Op school kunt u cartridges en batterijen inleveren bij de administratie. 
 
De Dolfijn: 
Kinderen kunnen worden ingeschreven. U kunt contact opnemen 
met Petra Verweel.  Tel : (010)- 8450653  
Op 5 en 26 november zijn er vanaf 9.00 uur bijeenkomsten 
Piramide/LOGO 3000 voor alle ouders van de peuterspeelzaal De Dolfijn. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u 
uitleg en werkbladen mee die aansluiten aan de lesstof die uw kind in de peuterspeelzaal aangeboden krijgt. 
Met deze werkbladen kunt u thuis op een eenvoudige manier bijdragen aan het vergroten van de 
woordenschat van uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sahila. 
 

Kinderboekenweek: 
De werkgroep heeft er weer iets fantastisch van gemaakt.  
De uitvoering lag bij de leerkrachten, kinderen en de ouders.  
De school was aangepast aan het thema. We kunnen terugkijken op 
een mooie periode met veel leuke activiteiten.  

Kinderen lezen thuis, op school en in de bibliotheek.  
Plezier in lezen vergroot de taal-, lees- en studievaardigheden.  
Door 15 minuten vrij te lezen per dag, leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. 
De taal van prentenboeken / boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt 
hen voor op het technisch en begrijpend lezen. 
Veel leesplezier en we gaan alvast een datum voor volgend schooljaar plannen. 



Nieuws vanuit de Gezonde School: 
De Valentijnschool is een gezonde school. Dit betekent dat we ook regelmatig aandacht besteden aan 
gezonde voeding. Een gezonde lunch met goede voedingsstoffen zorgt ervoor dat een kind zich ’s middags 
beter kan concentreren.  
Wat is nu een gezonde lunch? 
Er zijn al heel veel kinderen die een gezonde lunch bij zich hebben. 
In de broodtrommel zit dan bijvoorbeeld bruin brood met kaas of 
worst, vaak nog aangevuld met komkommers en tomaatjes. Perfect!                                                           
Een witte boterham met hagelslag, pindakaas of chocoladepasta is 
natuurlijk erg lekker, als ontbijt prima maar als lunch geeft dit te 
weinig voedingsstoffen en energie.  

Het kind zal dan ook weer snel 
honger krijgen, waardoor het zich minder kan concentreren.  
Wist u dat croissantjes helemaal niet zo gezond zijn? In een 
croissantje zit namelijk wel 10 gram vet en 200 kilocalorieën! Dit 
staat gelijk aan zo’n tien klontjes suiker.  
Binnenkort komt de lunchpolitie weer langs op school.  
Op een positieve manier staan we dan stil bij de lunch die de 
kinderen hebben meegenomen. De kinderen met een gezonde lunch 
komen op de foto op het prikbord te hangen! 
Heeft uw kind ook een gezonde lunch bij zich?  
 

Vanuit Lekkerfit! Kleuters staat het trakteren centraal. Natuurlijk proberen we al om een gezonde traktatie te 
promoten, maar nu is er ook een nieuw motto: 
                                                                   Eén is genoeg & klein is oké!  
Ouders proberen elkaar te overtroeven en dit is natuurlijk nergens voor nodig.  
In het kamertje van Sahila hangt een rek met traktatievoorbeelden. ( Ze zijn erg leuk!) 
Van leerlingen, die klein/gezond trakteren wordt een foto gemaakt en deze foto wordt op de Wall of Fame 
op zijn/haar etage gehangen. 
Groep 1, 2:      prikbord bij de ingang groep 1. 
Groep 3,4,5:   prikbord bij de schoolbibliotheek. 
Groep 6,7, 8:  prikbord 2de etage ( lange trap ). 

Het Nationaal Schoolontbijt: 
Woensdag 5 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt.  
Dit betekent, dat deze week op veel scholen in het land, het belang 
van een goed ontbijt nog eens onder de aandacht gebracht wordt. 
 
Enkele redenen om te beginnen met een goed ontbijt zijn: 
1.Als je wakker wordt, heb je al een aantal uren niets gegeten. Ontbijten is dan noodzakelijk om belangrijke 
informatie op te nemen en prestaties te leveren in de ochtend. 
2. Een goed ontbijt leidt tot betere concentratie, wat belangrijk is voor goede schoolprestaties. 
3. Een goed ontbijt geeft je voldoende energie, zodat je vrolijker en actiever bent. 
4. Ontbijten voorkomt, dat je tijdens de lunch en het avondeten te veel eet, waardoor de kans op 

overgewicht groter wordt.  
Kortom een goed ontbijt is belangrijk!!!!!  
Deze ochtend zullen de kinderen op school ontbijten. Zij hoeven dus niet thuis 
te ontbijten. We hopen er een gezonde, gezellige ochtend van te maken. 
Het Nationaal Schoolontbijt wil een ontbijtfeest zijn voor iedereen. Ook voor 
kinderen met een voedselallergie of -intolerantie. Daarom zitten er 
bijvoorbeeld dit jaar ook glutenvrije crackers in het pakket voor kinderen met 
glutenintolerantie. Ook in de keuze van het beleg proberen we zo veel 
mogelijk rekening te houden met allergieën. 

 


