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Agenda december: 
   4 dec     Kinderkoor naar de Schans 
   5 dec     Sinterklaas op school    
                Groepen 1 en 2 om 12.00 uur vrij       
 12 dec     Ouderinloop  
 15 dec     Themaochtend  vuurwerk  
 18 dec     Kerstdiner  
 19 dec     Start kerstvakantie om 12.00 u  
                     

- Intocht Sint 
- Vuurwerkbril 
- Kinderkoor  
- Wist u dat 
- De Dolfijn 
- Kleine kunstenaar 
- Kerstviering 

Inspectiebezoek: 
Op 21 november heeft de schoolinspectie de Valentijnschool bezocht. 
De inspectie beoordeelt de onderstaande punten: 

 Opbrengsten                  *  Onderwijsleerproces 
 Zorg en begeleiding        *  Kwaliteitszorg en 
 Wet- en regelgeving 

De inspectie krijgt alle benodigdheden voor het bezoek.  
De directie vult vragenlijsten in.  
De start van de dag was met de directie, de inspectrices en Riek Timmers (RVKO). Aan de hand van een 
PowerPoint presentatie werd de Valentijnschool in beeld gebracht en de schoolontwikkeling toegelicht. 
 

Daarna zijn zij 6 groepen ingegaan, gevolgd door een nagesprek met de bezochte leerkrachten.
Zij waren blij verrast na deze groepsbezoeken: 
goede leerkrachtvaardigheden met een hoge taakgerichtheid bij de leerlingen. 
 
Daarna een gesprek met IB 5X, directie en Riek Timmers over begeleiding/ zorg en de 

kwaliteitszorg. 
Heeft de school zicht op de eigen kwaliteit? 
Wat betekent het groepsplan voor mijn les van morgen? 
 
Voorbereiding voor de beoordeling en gesprek met directie en Riek Timmers. 
De inspectie was zeer positief over de ontwikkeling, die de school heeft 
doorgemaakt sinds het vorige bezoek. 
Een school midden in de wijk. Jullie zijn de school. Iedereen gaat voor de 
kinderen, ouders en de school. De school heeft goed zicht op de eigen kwaliteit. 
 

      Vervolg basisarrangement voor de school. Het inspectieverslag volgt z.s.m. 

Nogmaals een groot compliment voor een ieder, TOP. 
Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten, maar daar blijven we aan werken. 
Een goed resultaat in een prettig klimaat, waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
    



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. 
 
INK: 
In januari wordt de kwaliteitsmeting weer gehouden.  
Ouders/verzorgers, kinderen vanaf groep 6 en personeelsleden zullen bevraagd worden over allerlei 
schoolzaken. De peiling kan via internet en een inlogcode. Daarmee kunt u de vragen beantwoorden. 
Gezien het succes van de vorige editie, zal er ook zeker een papieren versie komen. 
U krijgt t.z.t. meer informatie over deze enquête. 
 
Te laat komen: 
In november is er in hele school EXTRA aandacht besteed aan het te laat komen.  
Er zijn direct ouders en kinderen aangesproken. Er zijn briefjes meegegeven naar huis. 
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.  
 
Wij zullen de ouders oproepen voor een gesprek, indien hun kind regelmatig te laat komt. 
Mocht na dit gesprek het te laat komen van uw kind niet verbeteren, zijn wij verplicht om dit te melden aan 
Leerplicht Rotterdam. 
Het verzuimprotocol kunt u op de site nalezen onder het kopje ouders /protocollen. 
 
Werkweek groep 8: 
Van 10 t/m 14 november zijn de groepen 8 op werkweek naar de Stulp in Baarn 
geweest. Het is een fantastische ervaring geworden. 
Echter zonder de begeleiding vanuit school is het organiseren van een 
kampweek niet mogelijk. Het was dan ook leuk om te zien, dat de leerlingen bij 
het afscheid op vrijdagmiddag de leerkrachten bedankten voor de fijne week. 
De begeleiders kijken terug op een prima week met soms korte nachten. 
Deze enthousiaste leerkrachten willen volgend jaar weer mee.  
  
Verkeersveiligheid:  
De straten rondom de school zijn krap. Er is weinig plek om te parkeren, zeker als u al aan de late kant bent.
Verschillende verkeersdeelnemers komen elkaar tegen. Meestal gaat het goed. Voetgangers, fietsers, 
bromfietsers en automobilisten moeten rond 8.15 u. en 15.30 uur de juiste weg vinden om alles op tijd en 
heelhuids te brengen of te halen. Dat is een flinke klus voor kinderen en volwassenen. 
Vaak is ieder gehaast om …  en ontstaat er wel eens irritatie als  

 iemand onhandig parkeert 
 een groepje gezellig staat te kletsen en niet ziet dat 
 iemand te hard rijdt 
 iemand dubbel parkeert  

  
U kunt dit voorkomen door iets verder van de school af te parkeren, op tijd te vertrekken, praatjes ergens op 
het trottoir te houden en het korte lontje niet te laten ontbranden, als het iets anders gaat dan eigenlijk zou 
moeten.   

  
Licht aan is het motto van ANWB om fietsers in deze tijd verlicht door het verkeer te 
loodsen. Zorgt u voor een werkende verlichting voor uzelf en de kinderen?  
Als kinderen naar school komen en klaar zijn met naschoolse activiteiten is het echt 
belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn.  
 



Intocht Sinterkaas : 
Aanstaande vrijdag 5 december is het weer zover. 
We hopen Sinterklaas te verwelkomen op de Valentijnschool.  
We zouden het erg leuk vinden als u ook komt kijken, maar we verzoeken u 
vriendelijk om aan de rand van de speelplaats te staan en niet tussen de 
leerlingen. Zo kunnen alle groepen de aankomst van de Sint goed zien.  
De peuters en de kinderen van de groepen 1 en 2 verzamelen in hun klas.  
De overige kinderen blijven op het plein. 
Alle leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.                    
 

De Sint doet jullie de groeten  
en zegt dat we elkaar op 5 december zullen ontmoeten. 
Elk kind kan vanaf 8.15 u. voor het schoolgebouw bij de juf of meester terecht. 
Rond 8.30 u begint het spektakel pas echt. 
 
Deze keer blijven we allemaal lekker buiten 
en rond half 9 zullen we Sint in de armen sluiten.  
Wat zal er deze keer weer gebeuren? 
Zal opa Piet langs gaan bij alle deuren?  
 

De ouders kunnen op het trottoir rond het plein blijven. 
Blijf wel in beweging, want bij de huidige temperatuur kunnen jullie 
verstijven. 
De ouders staan natuurlijk niet tussen de kinderen te dringen. 
Het is leuk, dat zij wel de liedjes allemaal meezingen. 
 
De Hoofdpiet 

Vuurwerkbrillen van de gemeente Rotterdam 
De gemeente levert aan alle Rotterdamse basisscholen vuurwerkbrillen. 
Bij de vuurwerkbrillen is een vuurwerkfolder gevoegd. Met deze folder leren de leerlingen meer over 
vuurwerk en ontdekken ze hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan. Ze worden tevens aangespoord om bij 
zowel het afsteken als kijken naar vuurwerk een vuurwerkbril te dragen om zo oogletsel te voorkomen. 
Ook leren de kinderen meer over het oog, vuurwerk, regels omtrent vuurwerk, waar je vuurwerk mag 
afsteken en de afsteektijden. Ze lezen ook over een vuurwerkslachtoffer en de gevolgen van oogletsel. 
In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen de vuurwerkbril mee naar huis. 
 

Kinderkoor: 
De kinderen van het kinderkoor gaan in het  
woon- en zorgcentrum de Schans op 4 december een optreden verzorgen.  
De ouderen kunnen de Sinterklaas liedjes meezingen. 
Voor de kinderen wordt het weer een leuke ervaring. 
 

Wist u dat: 
- De wijkagente komt in de groepen 7 om lessen te verzorgen. 
- De studiedag van 7 november stond in het teken van het groepsplan, het voortgangsgesprek en het 

inspectiebezoek.   
- Het Nationaal Schoolontbijt is een groots succes geworden.  

          Het belang van een goed ontbijt heeft extra aandacht gekregen. 
- De groepen 1,2 en 3 bezoeken het Pietenhuis.  
- Iedere ochtend van 8.15 tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de aula voor de inloop. 
- De groepen 8 zullen diverse scholen voor voorgezet onderwijs bezoeken. 

Op www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u veel informatie over het VO en alle scholen in Rotterdam. 
- U kunt het schoolgeld ( € 45,00 per kind ) overmaken naar IBAN- nummer: NL11ABNA0542299135 

t.n.v. Valentijnschool ouderbijdrage onder vermelding van de naam en groep van uw kind of  
contant betalen bij de administratie of directie.  

U kunt op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen bekijken. 
 



De Dolfijn: 
De inspectie heeft een bezoek gebracht aan de Dolfijn.  
Het verslag kunt u vinden op de site.  
Wij zijn trots op de kwaliteit in onze zalen. 
 

 
 
 
 

Kerstviering: 
Op donderdag 18 december vieren we met de kinderen het kerstfeest. 
Zij worden om 17.00 uur weer op school verwacht. Om 16.45 uur gaan de deuren open.  
U krijgt hier nog informatie over. 
Veel ouders hebben al laten weten dat ze iets lekkers voor het kerstdiner gaan maken, 
hartelijk dank daarvoor! Wilt u eraan denken niet te veel te maken.  
U kunt aan de juf of meester doorgeven, wat u gaat maken. Dit wordt dan ingevuld in 
de kerstboom bij de deur van de klas. 
Tegelijkertijd zullen de ouders in de aula een kerstdiner hebben. 
Neemt u wat lekkers mee! 
Wij zijn blij met uw medewerking! 
Vrijdag 19 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie. 
 

 


