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Agenda mei: 
        27 april      Start meivakantie 
        18 mei       Themabijeenkomst CJG ‘Gezond op reis’ 
                         Start Lekker Fitweek  
        20 mei       Sportdag groepen 1 t/m 5  
        22 mei       Inloopspreekuur CJG en directie 
                          

 
- Schooljudo 
- Klassenouders 

 

Personeel: 
Juffrouw Yvonne en haar partner Jaïr zijn sinds 31 maart de trotse ouders van een dochter  “ Liv ”.   
Hartelijk gefeliciteerd en heel veel geluk. 
Juffrouw Ymke is op maandag 20 april begonnen met haar blokstage in groep 6C. 
Deze stage loopt tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode geeft ze op alle dagen van de week les.  
Juf Nina en juf Eveline zullen in deze periode werkzaam zijn in de ondersteuning van diverse groepen. 
Juffrouw Milou rondt haar LIO- stageperiode af in groep 6a (juffrouw Shirly). 
 

Dependance Valentijnschool: 
Het schoolgebouw van de voormalige Driehoekschool zal de dependance van de Valentijnschool worden. 
De overdracht van de sleutel zal naar alle waarschijnlijkheid op 11 mei plaatsvinden. 
Het gebouw zal schoongemaakt en opgeknapt moeten worden. Hierop is een planning gemaakt. 
Tijdens de MR- vergadering op 9 april en tijdens de directie-inloop op 10 april hebben we bekendgemaakt, 
dat we de sleutel zouden krijgen. In de wandelgangen werd druk gespeculeerd wat er zou gaan gebeuren. 
Op 15 april is er een informatiebrief meegegeven aan alle kinderen. 
Op 22 april is er een bijeenkomst met de directie en de ouders geweest over het verkrijgen van het gebouw 
en de gevolgen voor de school. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat een aantal ouders graag betrokken 
waren geweest met de keuze van welke groepen er naar de dependance zullen gaan.  
In de brief van 15 april kunt u onze afwegingen terugvinden, waarom de directie heeft besloten om tot deze 
beslissing te komen.  

 De groepen 5 en 6 zitten momenteel verspreid door het gebouw. We willen deze groepen bij elkaar. 
Hierdoor kunnen de 4 groepen 2 volgend schooljaar ook bij elkaar op een gang komen. 

 De jongere kinderen willen we op het hoofdgebouw houden. 
 We willen dat de kinderen hun basisschooltijd afsluiten op het hoofdgebouw. 
 Advies vanuit de RVKO (gebaseerd op ervaringen op andere scholen) 

‘Back-up voor het oudere kind met opvallend gedrag’ 
Er ontstaat weer ruimte om 6+ lessen en oudercursussen in lokalen te verzorgen en om volgend schooljaar  
vier groepen 2 en 3 te kunnen maken en plaatsen. 
Dit schooljaar ( mei)  zullen de groepen 5 nog verhuizen naar de dependance.  
Het is goed voor de Valentijnschool dat we eindelijk extra ruimte, de dependance, hebben. 
Samen zullen we er een invulling aangeven, zodat de kinderen, ouders en personeel op de dependance 
het Valentijngevoel blijven behouden. We zullen met alle activiteiten rekening houden met de binding tussen 
de dependance en het hoofdgebouw.  
Mocht u vragen hebben of m.b.t. de dependance iets vinden, kom het dan direct aangeven aan de directie.   
  



Startgroep: 
De huidige startgroep 1E heeft momenteel 24 leerlingen. Na de meivakantie zullen we een nieuwe groep 
starten. Via de RVKO zal Anne van Leeuwen als groepsleerkracht aangesteld worden. Zij is nieuw op de 
Valentijnschool. De instroomgroep komt in het hoofdgebouw. 
De ouders krijgen een uitnodiging voor de eerste basisschooldag van hun kind.   
  

Schoolgeld: 
Ruim 58 % van de ouders heeft het schoolgeld betaald. Na een herinnering blijken er altijd 
ouders te zijn, die direct betalen. 
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.  
    Laat in ieder geval weten, hoe en wanneer u wilt betalen. 
 

Vakantie en vrije dagen: 
De meivakantie is van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei. 
Op 14 en 15 mei is de school en de Dolfijn gesloten i.v.m. Hemelvaartvakantie. 
Op 25 mei is de school gesloten i.v.m. Pinksteren. 
 

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. 

 
Vanuit het CJG is er themabijeenkomst op maandag 18 mei (9.00-10.30 uur) over ’gezond op reis’. 
Op vrijdag 22 mei wordt er van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur gehouden.  
Heeft u vragen over de gezondheid en of opvoeding van uw kind dan kunt u binnen lopen voor advies.  
Bij vragen kunt u mij ook bellen of mailen op 010-4444605 of r.flik@cjgrijnmond.nl   
 
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.             

Schooljudo: 
 
Wat is er mooier dan blije kinderen die in een echt judopak op een echte 
judomat les krijgen. Sport is belangrijk voor de fysieke en sociale 
ontwikkeling, voor hun positionering in een groep, als basis voor een leven 
lang plezier door sport en als uitlaatklep. 
Judo gaat uit van positieve eigenschappen en dit staat voor:  respect, 
samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en heel 
veel plezier. De LekkerFit docenten zijn in gesprek om de mogelijkheid tot 
schooljudo op de Valentijnschool in het schooljaar 2015-2016. 

      Als er meer informatie bekend is, zult u via de LekkerFit docenten ingelicht 
worden.                                    

 



Klassenouders in de groepen 3 en 4: 
Sinds het begin van het schooljaar 2014-2015  is er een pilot klassenouders 
gestart bij de groepen 3 en 4. De klassenouder is de schakel tussen de 
groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van 
organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de 
klassenouder bij activiteiten in en buiten de klas waarbij ouders betrokken 
zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het lezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 
excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts.  
Tot nu toe komen de ouders 1 x per maand bij elkaar om het project vorm te geven. Uiteindelijk willen we 
de komende jaren de klassenouders uitbreiden richting de andere groepen van de school.  
 
Wat zijn de voordelen voor de leerlingen? 
Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school en beter presteren als 
ouders direct betrokken zijn bij de school en het onderwijs. Voor kinderen is het fijn als ze merken dat 
ouders belangstelling hebben voor de gang van zaken in de klas en op school.  
 
Wat zijn de voordelen voor de ouders? 
Ouders krijgen meer zicht in het schoolgebeuren. De ouders leren 
elkaar beter kennen. Ouders krijgen meer het gevoel dat de school 
ook hun school is. Ze stimuleren de overige ouders tot actieve 
betrokkenheid bij het onderwijs.  
 
Wat zijn de voordelen voor school? 
De afstand tussen school en ouders wordt kleiner. Ideeën van ouders kunnen vaak leiden tot goede  
veranderingen. Klassenouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een 
goede communicatie tussen ouders en school.  

 
Groepsleerkrachten over klassenouders: 
Voor een uitstapje naar de dierentuin hadden we ouders nodig die de kinderen wilden brengen en halen. 
Onze klassenouders hebben deze taak van ons overgenomen en alles verliep vlekkeloos! Vrijdag ochtend 
voor vertrek stonden er genoeg ouders klaar om alle kinderen uit de klas te vervoeren en aan het einde van 
de dag stonden ze bij de dierentuin te wachten om ons weer naar school te brengen. De week erna 
zorgden de klassenmoeders ook voor ouders die mee wilden lopen naar de kinderboerderij en daar terplekke 
met groepjes aan de slag te gaan.  
Het scheelt ons veel tijd dat de klassenouders dit soort zaken voor ons kunnen regelen! Bedankt. 
Groep 4C juf Roos en juf Mieke 

Klassenouder(s); wat een geweldig initiatief! Taken die voorheen op de 
schouders van leerkrachten lagen, worden nu ontnomen door deze 
toppers. Denk hierbij aan het regelen van ouders voor een 
excursie/uitstapje, het meedenken en organiseren van een 
informatiebijeenkomst zoals een brief opstellen, klassikaal wisselen van 
een boek uit de bibliotheek, planten en kikkervisjes verzorgen in de 
vakantie, 3 x per week lezen de ouders met hun kind en soms ook een ander kind uit veilig en vlot.  
Kortom: ik wil niet meer terug!  Groep 3A door juf 

 

 



Klassenouders aan het woord….. 
 
Beste ouder(s) en of verzorger(s) 
Ik ben dit jaar vol enthousiasme begonnen aan het klassenouder concept. 
Mijn zoontje Atilla zit in groep 4C en samen met Sibel (moeder van Mirza) 
zijn wij de klassenouders van groep 4C. Ik doe dit met veel plezier en 
enthousiasme. Zelf ben ik werkzaam als sociaal pedagogisch medewerker 
en praktijkopleider en komen veel aspecten overeen met de basisschool. Ik vind het dan ook een uitdaging 
om als klassenouder bezig te zijn met organisatorische zaken zoals het assisteren of uit handen nemen van 
administratieve werkzaamheden bv van Juf Mieke en Juf Roos, je kunt hierbij denken aan excursies, 
museumbezoek, etc. Ook vind ik het fijn om andere ouders ook te betrekken met activiteiten, vandaar de 
mails, briefjes die U ontvangt. Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, 
zonder vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.  
Mocht U vragen hebben dan kunt U ze altijd stellen.  
Met vriendelijke groet, 
Silvia Carina Bozoglu  
 
Hallo Ouders, 
Ik ben Sibel Bozkurt Kocas en ben de moeder van Mirza in groep 4c en Mihri bij juf Darling in de Dolfijn.  
Als moeder van drie kinderen heb ik het druk en kijk ik uit naar de datum dat m’n kleinste van 2 ook mag 
beginnen op de Dolfijn, dat gevoel kennen veel ouders vast wel.  
Maar toch vind ik het heel erg belangrijk dat ik op de hoogte ben van de gebeuren op school en ook actief 
blijf als ouder. Daarom heb ik me opgegeven als klassenouder!  
Als klassenouder zijn we voor klas 4c samen met de moeder van Atilla en willen we de  
juf zoveel mogelijk helpen met uitjes, organisaties en andere dingen.  
Met vriendelijke groeten,  
Sibel 
 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Ouafila Errakba, moeder van Amin uit groep 4A . Enige tijd geleden werd ik benaderd door de 
leerkracht van groep 4A met de vraag of ik klassenouder wilde worden. Ik voelde me gevleid en antwoordde 
meteen met ja dat wil ik graag. Die zelfde week moesten er planten mee met ouders i.v.m met de 
voorjaarsvakantie. Ik heb toen ouders gevraagd of ze een plant wilde meenemen om er voor te zorgen 
tijdens de vakantie. Dat ging meteen goed, want iedereen wilde wel een plant meenemen.  
Op 27-03-2015 was er een uitje gepland naar de dierentuin. Ik heb toen via de mail aan ouders gevraagd of 
ze mee konden helpen met vervoer naar de dierentuin en terug. Het was echt een succes, want er waren 
meer dan genoeg ouders die mee gereden hebben en alle kinderen waren voorzien van een veilige plek in de 
auto. Dit waren twee voorbeelden van de activiteiten waarin ik de leerkracht 
ondersteun.Verder ben ik optimistisch en hoop dat andere ouders dit ook zijn.  
Oufila Errakba 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Fadoua Amghar-Errakba, en moeder van drie kinderen waarvan 2 
kinderen op de Valentijnschool. Sabrine Amghar groep 8b en Chakir Amghar in groep 3a. Veel ouders en 
leerkrachten heb ik al leren kennen op onze school. Zelf zit ik al een tijdje in de MR van de Valentijnschool 
verder ben ik sinds medio dit schooljaar klassenouder van groep 3a. Ik hecht een goed contact met school. 
Naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van mijn kinderen kan ik ook actief deelnemen aan activiteiten op 
school. Als klassenouder ondersteun ik juffrouw Sharon bij het regelen van ouders bij verschillende 
activiteiten. Mijn ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. Een voorbeeld hiervan is het flitsen van woorden 
met kinderen en ouders tijdens de inloop van 8.15 uur tot 8.30 uur. Veel ouders doen hier actief aan mee en 
de kinderen vinden het super leuk om te laten horen hoe snel zij de woorden kunnen oplezen. Op de laatste 
vrijdag van de maand komen de klassenouders bijeen voor een vergadering. Hier bespreken we elkaars 
ervaringen en verbeterpunten. Door samen te brainstormen krijgen we snel uiteenlopende ideeën. 
Fadoua Amghar- Errakba 
 

 


