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Agenda februari: 
            4 feb      studiedag 
            6 feb      rapport mee   
   9 en 10 feb      rapportbespreking 
          13 feb      viering VALENTIJNSDAG 
          16 feb      themabijeenkomst ‘internet’ 
23 t/m 27 feb      voorjaarsvakantie 
            
 

- Klassenouders 
- Voorleestips 
- Privacy 
- Kindertandarts 
- Sneeuwkristallen 
- Valentijnsdag 

Personeel: 
Juffrouw Nina zal vanaf 1 februari één dag minder gaan werken. Juffrouw Eveline zal vanaf nu op de 
donderdag en de vrijdag in groep 6C de groepsleerkracht zijn. 
Juffrouw Chabeli is vandaag geslaagd. Zij is nu een echte juffrouw. Zij blijft de leerkracht in groep 4 B. 
Juffrouw Carlijn blijft naast haar taak als coördinator bouw 1/2 aan de zorg verbonden van deze groep.   
 

Studiedag: 

Op woensdag 4 februari is er een studiedag voor het personeel van de Valentijnschool  

en de Dolfijn.  Alle kinderen zijn de gehele dag vrij. 

 

Rapporten: 

Op 9 en 10 februari zal na schooltijd het rapport besproken worden. De rapporten worden op 6 februari 

meegegeven naar huis. U wordt verzocht het rapport bij de bespreking mee te nemen. 

Het rapport van de leerlingen in de groepen 1 en 2 is aangepast aan de leerlijnen, waarmee in de groepen 
gewerkt wordt. Op 9 februari om 9.00 uur wordt er een bijeenkomst voor de ouders van de groepen 1 en 
2 georganiseerd.   
 

Onjuist spel: 
Op dit moment wordt er in de klassen geconstateerd dat er door sommige leerlingen thuis digitale 
spellen gespeeld worden die niet geschikt zijn voor basisschoolkinderen. Wij willen u erop attenderen dat het 
belangrijk is om thuis goed op de hoogte te blijven van wat uw kind voor digitale spellen speelt. Het is goed 
om spelletjes waar agressie en geweld in voor komt te verbieden. Kinderen die bloot worden gesteld aan dit 
soort spellen, kunnen bijvoorbeeld agressie normaal gaan vinden en laten dit terugzien in hun gedrag. 
Wanneer uw kind toch blijft vragen naar een spel dat niet geschikt is voor een basisschoolkind, legt u dan 
uit wat u als ouder tegen deze spelletjes heeft. 
 
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. 
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. 
 



Voortgezet onderwijs: 

Sinds november 2013 is de website www.koersvo.schoolprofielen.nl in de lucht, waarop de schoolprofielen van 

alle (110) middelbare scholen in de regio Rotterdam te vinden zijn.  

In het profiel staat niet alleen het ondersteuningsaanbod van een school beschreven, maar ook het 

onderwijsaanbod. Het is een breed schoolprofiel met veel informatie. De website is bedoeld om ouders en 

IB’ ers te helpen een beter beeld te krijgen van de ondersteuning die de middelbare scholen in de 

Rotterdamse regio bieden.  

Op de website kan met behulp van filters gezocht worden naar passende scholen voor een leerling. Je kunt er 
zoeken naar wat nodig is aan ondersteuning voor een kind, maar ook op talenten 
Op school hangen heel veel posters van de scholen in de omgeving, hierop staan de open dagen vermeld. 
Ook op de website www.schoolkeuzerotterdam.nl kunt u alle scholen en hun open dagen vinden. 
Wij vinden het belangrijk dat u samen met uw kind minimaal twee scholen bezoekt. 
Samen nadenken wat jullie van een VO-school verwachten en een lijstje maken met vragen die je op de Open 
dag wilt stellen. Denk hierbij aan: huiswerkbegeleiding, veiligheid in en om de school, lesuitval, absentie. 
Succes met zoeken en plezier met bezoeken. 
Op onze website kunt u onder het kopje voortgezet onderwijs veel belangrijke informatie vinden. 

  

Uit de ouderkamer: 
 Op 16 februari om 9.00 uur is er weer een bijeenkomst met medewerking van onze wijkagente Linda. 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over social media.  
Wat zijn de signalen, gevolgen en gevaren van verkeerd internetgebruik?  

 Er zijn 25 moeders van onze leerlingen begonnen met de cursus Dik Tevreden!  
          Deze cursus omvat verschillende lessen gericht op een gezonde leefstijl.  
          De cursisten krijgen les van een diëtiste en een gedragscoach. Tevens krijgen de cursisten 
          sport en bewegingslessen van een sportdocent! 

 Elke maandag bent u van harte welkom om de Piramide/LOGO3000 bijeenkomsten voor de ouders van 
de groepen 1 en 2 bij te wonen in de aula. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur. 

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 
 

Taalwerkgroep: 
In de klassen hangen veel woordclusters van de woorden die de kinderen hebben geleerd op school. 
Misschien leuk om als ouder tussen 8.15 en 8.30 uur de klas in te gaan en te kijken welke woorden het zijn, 
zodat u ze thuis ook kan gebruiken. Herhalen van woorden betekent, dat kinderen ze beter onthouden en zelf 
gaan gebruiken. 
 

Wij zijn dit schooljaar gestart met een pilot klassenouders. Momenteel gaat het 
om de groepen 3&4. Wij zullen de komende periode de betreffende leerkrachten 
gaan ondersteunen bij de verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn lezen, Sinterklaasfeest, excursies, plantenverzorging enz. Er 
zijn per klas één of twee ouders aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als 

andere ouders. Elk jaar kan dat afwisselen voor ouders, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt een keer 
klassenouder te zijn van de groep van zijn en/of haar kind. De klassenouder houdt zich bezig met de 
organisatie en planning van zaken binnen de groep. En denkt mee aan verbeterplannen binnen de school 
en/of de groep. Gelukkig is de ouderbetrokkenheid hier op de Valentijnschool nog altijd hoog, waardoor dit 
mogelijk is. Mocht er verder nog iets onduidelijk zijn, of heeft u vragen of juist andere suggesties dan horen 
wij dit graag van u.  
De klassenouders van de groepen 3 en 4 
 



5 gouden voorleestips: 

Plezier in lezen begint al heel jong. Voorlezen prikkelt de fantasie en is goed voor de 

taalontwikkeling. Kinderen die zelf op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf 

meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer. Ouders spelen 

hierin een belangrijke rol. Daarom hier een aantal gouden tips: 

- Voor jong en oud! 
Uw baby geniet al van het voorlezen. Ze vinden het heerlijk om de stem van de ouder te horen. Het 
stimuleert hun eigen taal- en spraakontwikkeling. Ze leren klanken, vergroten hun woordenschat en leren zich 
te concentreren.  

- Voorleesritueel 
Maak elke dag even tijd om voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Een vast moment maakt lezen 
tot een ritueel en iets vertrouwds. Bovendien is het een rustige afsluiting van de dag waardoor uw kind beter 
in slaap kan komen. 

- Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind.  
U kunt uw kind vragen waar het graag meer over wilt weten of u kiest samen een boek dat past bij een thema 
thuis: een nieuw broertje, samen leren spelen of feest vieren.  

- Samen voorspellen 
Kijk samen naar de kaft van het boek en lees de titel voor. Vraag aan uw kind waar het denkt dat het boek 
over zal gaan. Stop eens op een spannend moment en vraag dan hoe dat uw kind denkt dat het verhaal 
verder gaat. Door na te denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen te bedenken en weet u of uw kind 
het verhaal begrijpt.  

- Moeilijke woorden? 
Moeilijke woorden worden soms vanzelf duidelijk als u verder leest. Soms is het beter om zelf uit te leggen 
wat een woord betekent of om een plaatje te laten zien. Door uw uitleg onthoudt het kind de betekenis beter 
en heeft het weer een nieuw woord geleerd! 
 

Sneeuwkristallen: 
De eerste les van 2015 aan onze 
jongste leerlingen van de NUL groep 
van de Valentijnschool / psz de 
Dolfijn ging over sneeuwkristallen.  
Eerst hebben we gepraat over sneeuw 
en gekeken naar macro foto’s van hoe 
sneeuwkristallen eruit zien en 
sneeuwkristallen hadden gevoeld (koud 
hè). Daarna gingen wij aan de slag.  
We gingen sneeuwkristallen maken, 
maar geen echte want die smelten. 
Kunstkristallen die zijn nep en gemaakt 
met lijm en zout.  
Na de demonstratie gingen ze aan de 
slag en wat een plezier, verwondering 
en concentratie. Er werd serieus hard 
gewerkt. Na het harde werk keken we 
nog naar een filmpje, een liedje uit de 
film “Frozen”, wat zeer in de smaak viel; “Nog een keer!” Nadat de 3 nulgroepen in het atelier waren 
geweest  hadden wij een droogrek vol prachtige kunst kristallen. En er is anderhalve kilo zout gebruikt! 
http://www.kinderatelierpunt5.nl/2015/01/10/sneeuwkristallen/ 
 

Valentijn: 
Vrijdag 13 februari is de dag, die je niet vergeten mag. Op school is het dan groot feest, zorg 
dus dat je dit goed leest. Alle kinderen van klein naar groot komen deze dag gekleed in roze 
en rood. 
 
  



Privacy: 

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met 

zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij 

vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen. 

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt 

ook onze school namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed 

mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of 

haar op maat les te geven.   

In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan 

over de veiligheid van de leerling gegevens die bij het gebruik van 

bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps betrokken zijn. Hoewel op 

onze school op dit moment geen problemen zijn, willen wij u met 

deze brief graag informeren om welke gegevens het precies gaat, 

wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw 

kind bewaken.  

Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale 

lesmateriaal achter slot en grendel staan. Om oefeningen te kunnen 

maken op de computer en ook om de leraar  inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat 

hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en 

achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens 

over onze school zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort 

tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die 

persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee ‘aan 

de haal gaan’. We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.  

In de afgelopen week bleek wel dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort heeft gezeten 

waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerling gegevens zouden kunnen 

hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor onze 

school geldt dat niet. 

Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van 

gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen 

waarborgen.  

De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, overlegt op dit moment over plannen om 

de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast 

worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dit moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de 

informatie.  

 

Kindertandarts in de wijk! 
Vindt uw kind het ook leuk om de tandarts te bezoeken? 
Misschien heeft u het al gezien weg was naar school of heeft u uw kind zelfs 
al ingeschreven… Er is sinds kort een nieuwe kindertandarts middenin de 
wijk, Jeugdtandarts-West! De tandartsen van Jeugdtandarts-West zijn 
gespecialiseerd in de tandverzorging van kinderen. Zij geven uw 
zoon/dochter de speciale aandacht en uitleg die ze nodig hebben om 
tandbederf te voorkomen. 
Er is een keuze voor een speciale ophaalservice, óf u kunt zich samen met uw kind(eren) inschrijven en 
bezoeken. Dit is wel erg makkelijk omdat het op loopafstand is! Deze bereikbaarheid maakt de nazorg ook een 
stuk makkelijker en leuker!  
Je kan je hiervoor aanmelden op info@jeugdtandarts-west.nl , via www.jeugdtandarts-west.nl , telefonisch 
010 846 65 39 of je kunt gewoon langslopen in hun nieuwe praktijk op de Grote Visserijstraat 35. 
 

 


