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Agenda april: 
             2 april      Paasonbijt 
             7 april      Start afname CITO- entreetoets groepen 7              
           10 april      Ouderinloop met directie 
           13 april      Studiedag 
           14 april      MR- vergadering ( verzet van 21 april)    
  17 en 19 april      Dag tegen het pesten 
           21 april      Themaochtend CJG: voeding & bewegen 
 21-22-23 april       Eindtoets groep 8  
           24 april      Koningsdag 
           27 april      Start meivakantie 

- Peermediation 
- Uit de ouderkamer 
- T-shirt 
- Open dag 
- Reken- en taaltas 
- SSV 

Personeel: 
Juffrouw Milou gaat haar LIO- stageperiode afronden in groep 6c (juffrouw Shirly). 
 
Startgroep: 
De huidige startgroep 1E heeft momenteel 22 leerlingen. Na de meivakantie zullen we een nieuwe groep 
starten. Via de RVKO zal een leerkracht aangesteld worden. 
  

Koningsspelen: 
Deze spelen zijn op vrijdag 24 april. 
Goed ontbijten, lekker dansen, water drinken, zingen, bewegen en sporten... Dit alles geeft je energie. 
Energie! is dan ook de titel van hét nieuwe lied voor de Koningsspelen van dit jaar. 
De dag wordt geopend met een lied en dans op het schoolplein. Verder zal er gegeten worden en zullen er 
onder begeleiding van Albeda-studenten spelletjes gespeeld worden. 
 
Schoolgeld: 
Ruim 55 % van de ouders heeft het schoolgeld betaald. Na een herinnering blijken er altijd 
ouders te zijn, die direct betalen. 
De paasviering, de sportdag, het schoolreisje, de musicals en de afsluiting van het schooljaar  
komen er weer aan. De bestemming is bekend en de bussen zijn besteld.  
U kunt het schoolgeld contant betalen bij de administratie / directie of storten op: 
IBANnummer: NL62ABNA0506142825    t.n.v. de  Valentijnschool   

    onder vermelding van de naam van uw kind en  groep.  
    Kinderbijslag binnen, eerst het schoolgeld pinnen! 
   Laat in ieder geval weten, hoe en wanneer u wilt betalen. 
 

Vakantie en vrije dagen: 
De paasvakantie is van vrijdag 3 t/m maandag 6 april. 
De studiedag is op maandag 13 april. 
De meivakantie is van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei. 
 



TOP tip: 

In groep 8 werken we al een tijdje met Muiswerk.  
Kinderen krijgen 2x per week als huiswerk: "Maak 30 minuten Muiswerk thuis op de computer". 
Wij kiezen dan vaak uit: 
- Begrijpend lezen 
- Rekenen 
- Studievaardigheden 
In het begin hebben we er goed achteraan gezeten. Nu kijken we op de dag van inleveren even in de 
computer en zien we of de kinderen het hebben gedaan. Voordeel is dat je ook ziet hoeveel % ze hebben 
gescoord.  
Wij zien dat de kinderen het trouw doen en dat de percentages omhoog gaan. 
Als ze hun oefeningen ( op eigen niveau ) afhebben, dan moeten ze een toets maken ( om te kijken wat het 
nieuwe niveau is ). Ook daar zien we dat kinderen steeds vaker naar ons toekomen om te vragen of ze, in de 
klas ( dat kan alleen op school ) een toets mogen maken. 
Leerkrachten groep 8 
 

Cultuureducatie met Kwaliteit: 
Het Maastheater, Villa Zebra en het KCR hebben de handen ineen geslagen 
voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met 
Kwaliteit. In nauwe samenwerking met de Valentijnschool worden er in vier 
jaar doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs ontwikkeld, met als doel 
cultuureducatie een structurele plaats in het curriculum van de school te 
geven. 
Kracht van de verbeelding 
De partners nemen als uitgangspunt voor hun gemeenschappelijk denken 
de kracht van de verbeelding;  
Stel je voor… 
- Verbeelding als motor, waarmee kinderen grip krijgen op de wereld. 
- Verbeelding als mogelijkheid om leerprocessen, zoals het leren van 
nieuwe woorden, fysiek en levend te maken. 
- Verbeelding als inzet om het inlevend vermogen te trainen. 
- Verbeelding met als doel een mooi artistiek product te maken waar 
kinderen trots op kunnen zijn en hun eigenwaarde doet groeien. 
 

 
Sterke kinderen 
Om tot verbeelding te komen zetten Maas en Villa Zebra werkvormen in die gaan over verzinnen, fantaseren, 
associëren, voorstellen, inleven, filosoferen en spelen. Met deze werkvormen worden kinderen uitgedaagd tot 
(zelf)onderzoek, creativiteit, reflectie en samenwerken. Het lichaam, de taal, beeldende en grafische tekens 
worden ingezet. Met als doel dat er sterke kinderen de school verlaten, kinderen die zelfstandig, creatief en 
ondernemend de toekomst in stappen. 
Op de site www.steljevoor010.nl kunt u meer informatie lezen over deze samenwerking. 
 

Van de leerlingen: 
Op de Valentijnschool doen wij aan Peermediation 
(bemiddeling door soortgenoten).  
De bemiddelaars zijn trots. Vrijdag 10 april gaan ze 

weer bij elkaar komen  en vragen of het goed is 

gegaan met het houden aan afspraken. 

 

De leerlingenraad heeft een nieuw logo. 

Namens de Valentijnschool zitten       en        in de wijkleerlingenraad 

 



Uit de ouderkamer: 

Voor alle ouders is er dagelijks koffie en thee inloop in de aula van 8.15 tot 9.00 uur. 

In het kader van voeding en beweging is er gelegenheid om activiteiten bij te wonen 

betreffende beweging en sporten. Ook zijn er verschillende opvoedings- en 

onderwijsondersteunende programma's te volgen. Voor meer informatie hierover kunt u 

terecht bij de medewerker ouderbetrokkenheid. 

 

Agenda: 20 april 9.00u:   Themaochtend met de wijkagent en medewerkers politiebureau Marconiplein. 

Tijdens deze ochtend krijgt u uitgebreid informatie over de gevolgen en gevaren van criminaliteit onder 

jongeren. 

 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Ik stel me graag aan u voor:  
Ik ben Rachel Flik en werk als jeugdverpleegkundige voor het CJG.  
De  volgende themabijeenkomsten heb ik samen met Sahila gepland:  

 Maandag 30 maart (9.00-10.30 uur): kinderEHBO  

 Maandag 18 mei (9.00-10.30 uur)   : gezond op reis 

 Maandag 8 juni (9.00-10.30 uur)     : zindelijkheid  

Op verschillende data is er een inloopspreekuur.  
Heeft u vragen over de gezondheid en of opvoeding van uw kind dan kunt u bij mij op de volgende data 
naar binnen lopen voor advies.  

 Vrijdag 24 april van 14.00-15.00 uur  
 Vrijdag 22 mei van 14.00-15.00 uur  
 Vrijdag 12 juni van 14.00-15.00 uur   

Bij vragen kunt u mij ook bellen of mailen op 010-4444605 of r.flik@cjgrijnmond.nl   
Rachel Flik  
 
T- shirt: 
Alle kinderen hebben een groen T-shirt gekregen met daarop het logo van de school.  
Mocht u interesse hebben voor een nieuw shirt, dan zijn deze shirts voor € 3, - 
verkrijgbaar op school. Voor de activiteiten zoals de Avondvierdaagse en het 
schoolreisje is het handig als de kinderen al herkenbaar zijn aan hun shirt. 
Ze zijn verkrijgbaar in de maten: 104-116-128-140-152-SML en XL.             

 

Open dag: 

Op zondag 19 april organiseren wij de open dag van de Jeugdtheaterschool van 

Hofplein Rotterdam  

aan de Pieter de Hoochweg 222 in Rotterdam.  

Wij willen uw leerlingen graag attenderen op deze open dag.  

Tijdens de open dag kunnen kinderen en jongeren sfeer komen proeven, meekijken en 

meedoen in de lessen, kennismaken met Hofpleiners en zelf ontdekken hoe gaaf 

toneelspelen is!  

Wist u dat: 

 Groep 4c is getuige geweest van een bevalling van een giraffe tijdens een bezoek aan de ZOO. 
 Leerlingen van de school hebben weer meegedaan aan de kangaroe wiskundewedstrijd. 
 De grote rekendag was een groot succes. 
 De leerlingen hebben zich kunnen inschrijven voor de ‘mijn sport’ boekjes. 
 De ouders van de peuters , de groepen 1 en 2 zullen een enqueteformulier krijgen van de gemeente 

Rotterdam. Deze formulieren graag z.s.m. inleveren. 
 



De reken- en taaltassen: 
De eerste ronde reken- en taaltassen voor de groepen 1 
t/m 4 zit er op.  
Wij hopen dat u en uw kind gemotiveerd zijn geraakt om 
met de inhoud van deze tas aan de slag te gaan!  
Bij de klas komt een poster te hangen waar uw 
zoon/dochter beloond wordt voor een complete en op tijd 
ingeleverde tas.  
 
=================================== 
JAMMER 
Ter info: bij de groepen 1 kwamen er in totaal 8 tassen 
niet terug en waren er ook 8 tassen niet compleet. 
Bij groep 2 zijn er 12 tassen niet ingeleverd en waren er 
10 niet compleet. Wij willen u er op wijzen dat een ander 
kind er onder lijdt wanneer u een tas niet (compleet) 
inlevert.  
DIT MOET BETER 
=================================== 
 
Bij de volgende ronde krijgen alleen de kinderen die een 
complete tas hebben ingeleverd, een nieuwe tas mee.  
Het is geweldig dat er zo veel ouders helpen bij de 
organisatie van de reken- en taaltassen.  
Mocht u ook uw steentje bij willen dragen bij het 
controleren van de tassen, geef dit dan aan bij juf Sahila 
of juf Sophie. 
Wij hopen dat u en uw kind(eren) veel plezier zullen 
beleven aan deze tas! 
 

 
 

De Valentijnschool is een School Sport Vereniging.   

Op dit moment hebben wij twee sporten: voetbal en dans. 

De voetbaltrainingen worden verzorgd door FC Maense.  
De danslessen worden verzorgd door danscentre Got2Groove. 
 
 

Kinderen mogen eerst gratis 1 proefles volgen. Na deze proefles kunnen de kinderen lid worden van de 
vereniging. 
De kosten zijn:      
DANS        € 175,- per jaar ( er is een mogelijkheid om in 10 termijnen te betalen)  
VOETBAL   € 150,- per jaar voor de 6, 7 en 8 jarige 
                € 160,- per jaar voor de 9, 10 en 11 jarige 
Er is een mogelijkheid om via het Jeugd Sport Fonds (JSF) een contributievergoeding aan te vragen.  
Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam of maak een afspraak bij meester Jorge /juf 
Debbie. 
 
Rooster SSV: 
Maandag voetbal: 15.45-16.45uur groepen 3 & 4 
   16.45-17.45uur groepen 5, 6 & 7 
Donderdag dans:  15.45-16.45uur groepen 3 & 4  
   16.45-17.45uur groepen 5, 6 & 7 
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij meester Jorge of juf Debbie. 

 


