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Agenda januari: 
 6  jan MR 
          Werkbezoek wethouder Hugo de Jonge 
 9  jan Directie-inloop 
12 jan Themabijeenkomst ‘onwijze moeders’ 
13 jan Bijeenkomst LOGO 3000 Winter 
16 jan Themabijeenkomst ‘plaats in het gezin’ 
23 jan Themabijeenkomst ‘pesten is geen spel’  
30 jan Brieffie digitaal 
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- Bibliotheek 
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- Kwaliteitsonderzoek 
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Wij wensen u een betekenisvol en  

Goede voornemens hebben we allemaal: interesse hebben in de ander,  
op tijd komen, een veilige omgeving creëren, gezond eten,  
minder tv kijken, meer bewegen …… 
Het is zo simpel. 
  
Personeel: 
Juffrouw Marieke en juffrouw Henny zullen in verband met medische klachten andere werkzaamheden binnen 
de zorg gaan doen. Dit heeft gevolgen voor de invulling van de dagen van diverse groepen. 
Groep 1A:  juffrouw Ellen (ma-di-do) en juffrouw Elly (wo-vrij). 
Groep 2A:  juffrouw Marleen (ma-di-wo-do-vr/-) en juffrouw Daniëlle (vr/-).  
Groep 2C:  juffrouw Deborah (ma-di-wo-vr) en juffrouw Jacqueline (do). 
Groep 4B:  juffrouw Carlijn en juffrouw Chabeli. 
Na het behalen van haar diploma in januari zal juffrouw Chabeli de fulltime groepsleerkracht in 4B worden. 
Juffrouw Carlijn wordt onderbouwcoördinator.  
Juffrouw Maike van Peperstraten is de fulltime leerkracht van de startgroep. De startgroep begint met 17 
kinderen en komt in de gang van de Dolfijn. 
 

Belangrijk- INK- Belangrijk- INK- Belangrijk 
In januari wordt de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting gehouden. 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste zorg.  
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. 
Om een volledig beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.  
Op de achterzijde van dit Brieffie vindt u meer informatie. 

Zie achterzijde-Belangrijk-INK-Belangrijk-Zie achterzijde 
 



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. 
 
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 was zeer positief over de ontwikkeling, die de school heeft doorgemaakt sinds het vorige bezoek.     

In de groepen zagen zij leerkrachten met goede leerkrachtvaardigheden en een hoge taakgerichtheid 
bij de leerlingen. Een school midden in de wijk. Iedereen gaat voor de kinderen, ouders en de school. 
De school heeft goed zicht op de eigen kwaliteit.   

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. 
Het conceptverslag is binnen. Als directie kunnen wij hierop reageren. 
Daarna volgt het definitieve verslag. Dit verslag komt op de site van de inspectie en van de Valentijnschool. 
In de M.R.-vergadering zal het verslag besproken worden. 
 
Uit de ouderkamer: 
In de ouderkamer bent u elke dag welkom. Er is elke ochtend een koffie- en thee 
inloop, waar u onder het genot van een kop koffie of kop thee, andere ouders kunt 
ontmoeten en waar u de gelegenheid krijgt om met elkaar of met onze medewerker 
ouderbetrokkenheid in gesprek te gaan.  
De tijden per januari 2015 zijn veranderd: 
Maandag en vrijdag:     van 8.15 uur tot  9.00 uur 
Dinsdag en donderdag: van 8.15 uur tot  8.45 uur 
Woensdag:                  van 8.15 uur tot 10.00 uur 
Om 9 uur starten de ouderbijeenkomsten gericht op opvoedingsondersteuning en het onderwijsondersteunend 
gedrag. De taalles voor de ouders wordt gegeven in een gehuurde ruimte in de Albregt Engelmanstraat. 
Op dinsdag en donderdag zal de aula gebruikt gaan worden voor 6+ activiteiten.   
 

Activiteiten in december en januari: 
De school heeft bol gestaan van de diverse gebeurtenissen:  
De schooltandarts controleert en behandelt 230 kinderen in december/ januari. 
De groepen 1,2,3 en 4 hebben het Pietenhuis bezocht.  
De groepen 8 bezoeken diverse scholen voor voorgezet onderwijs. 
In de groepen 6-7-8 zijn lessen gegeven rondom het vuurwerk. Bryan heeft zijn verhaal verteld over zijn 
vuurwerkongeval, waarbij hij zijn onderarm heeft verloren en hij heeft de vuurwerkbrillen uitgedeeld. 
Het kerstdiner voor de kinderen in de groepen, maar ook voor de ouders in de aula was een groot succes. 
We willen een ieder, die iets gemaakt heeft voor het diner nogmaals bedanken. 
In de vakantie zijn er rookmelders in het gebouw aangebracht. 
Van 19 t/m 30 januari worden er in alle groepen CITO toetsen afgenomen.  
U kunt op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen bekijken. 
 
De Dolfijn: 
De expositie van de peuters was fantastisch, wat een kunstenaars! 
De foto’s zijn op de site te bewonderen. 
De peuters van Groep Nul gaan de komende maanden nog door met 
de Punt 5 activiteiten op woensdag of donderdag. Het is belangrijk dat zij aan alle activiteiten deelnemen, 
zodat er weer een mooie expositie kan volgen. 
 



Schoolgeld: 
Ruim 35 % van de ouders heeft reeds het schoolgeld betaald. ( vooral groep 8 i.v.m. kamp)  
U heeft kunnen aangeven hoe en wanneer u wilt betalen. 
De decemberkosten zijn gemaakt en de bussen voor het schoolreisje moeten besteld worden. 
U kunt het schoolgeld overmaken naar IBAN-nummer NL11ABNA0542299135  
t.n.v. Valentijnschool ouderbijdrage onder vermelding van de naam en de groep van uw kind. 
 
Tips en tricks van en voor ouders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Er bestaat geen kind die niet van lezen houdt. Ze hebben het juiste boek nog niet gevonden.” Wendy  

           December 2014 

Grote Klasse!   
Preventie evenement op de Valentijnschool Rotterdam groot succes! De gehele dag en avond door zeker ca. 
25-40 ouders met hun kleine kinderen langs geweest. Tieners in toom kunnen houden door 
gewoon met ze te babbelen en VEEEEL chocomel te schenken. Resultaat: Geen schade aan pand of plein. 
Helaas op ons buurplein (Driehoeksplein) een minder fortuinlijke avond gehad: 
5 opgeblazen/beschadigde deuren, 12 gesneuvelde ramen, 1 prullenbak en 1 vuilcontainer verbrand.  
Speciale dank aan de jongens en een enkel meisje die heel sportief naar me wilde luisteren en het gezellig 
hielden. Al met al een klinkend succes maar niet meer met zo'n klein ploegje. 
Ook dank aan mijn zoon David Koster, Martin Krijgsman, mijn vrouw Sonia Koster en Chicita voor hun hulp. 
Henry Koster 
Echter Henry Koster heeft het idee verzonnen, uitgewerkt, geregeld en uitgevoerd. NOGMAALS BEDANKT. 
 



 
 
 
Ouders en verzorgers van leerlingen  
van de Valentijnschool.  
 
Datum:  5 januari 2015 
Betreft:  kwaliteitsonderzoek 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voldoet de Valentijnschool aan uw verwachtingen?  
Wat gaat goed en wat kan beter?  
U krijgt de gelegenheid ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze 
school en welke punten naar uw idee verbeterd zouden kunnen worden. 
 
Uw mening over Valentijn vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij een tevredenheidsonderzoek en via 
deze brief nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. 
 
Wat vragen wij van u? 
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen.  
Dat kunt u doen door op het internet een vragenlijst in te vullen.  
Heeft u meerdere kinderen, vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u 
daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten. 
=================================================================== 
U vindt deze vragenlijst op:  www.devragenlijst.nl/kvpo  
De inlogcode is   54EKHB   

=================================================================== 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.  
U kunt de vragenlijst invullen tot en met 23 januari aanstaande via het internet invullen. 
 
Geen internet? 
Bij voorkeur vult u de vragenlijst in via internet. Heeft u echter geen toegang tot internet of wilt u om andere 
redenen de vragenlijst liever op papier invullen, dan kunt u op school een printversie meenemen.  
Als u hiervan gebruik maakt, levert u dan alstublieft de ingevulde vragenlijst uiterlijk 22 januari weer in  
bij de administratie op school. De brievenbus staat bij de hoofdingang. 
Ook heeft u de gelegenheid om op school de vragenlijst in te vullen. 
De computers in de aula kunnen hiervoor gebruikt worden. Wilt u zich wel even melden bij de administratie of 
de directie als u van deze computers gebruik wilt maken! 
 
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen.  
Na afloop van het onderzoek ontvangt u een verslag van de resultaten van onze school. 
 
Heeft u vragen? 
Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de directie van onze school.  
 
Mogen wij rekenen op uw medewerking? 
Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk ouders hun mening geven. 
De antwoorden zijn van invloed op het beleid voor de komende jaren. 
Mede namens alle medewerkers alvast hartelijk dank voor uw deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Krijgsman en J. de Leeuw 
 

 


