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Agenda juni: 
1 t/m 4 juni  Avondvierdaagse 
         1 juni  Themaochtend ‘Loverboys en lovergirls’ 
         5 juni  Directie-inloop 
         8 juni  Themaochtend ‘ CJG over zindelijkheid’ 
         9 juni  Themaochtend ‘Erasmus MC over borstkanker’ 
       11 juni  Uitje vrijwilligers   
       15 juni  Schoolreisje groepen 1 en 2 
       16 juni  LOGO ouderbijeenkomst thema ‘lente en zomer’  
       17 juni  Lesvrije dag, alle leerlingen vrij 
       24 juni  Schoolreisje groepen 3 t/m 7 
       29 juni  Themaochtend ‘bureau HALT en drugspreventie’     
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Personeel: 
Juffrouw Wendy Bovendeert en Sander de Kramer zullen op 6 juni elkaar het JA-woord geven. 
Wij wensen hen een onvergetelijke dag en heel veel geluk. 
Juffrouw Kim is door gezondheidsklachten niet inzetbaar als groepsleerkracht. Juffrouw Helen is vanaf half 
april de groepsleerkracht. Het Engels wordt in de groepen 5 t/m 8 door de groepsleerkracht gegeven. 
Juffrouw Ymke heeft voor haar stage een 8 gekregen, meesterlijk. Vanaf 22 juni is zij afgestudeerd en een 
echte juf. Zij zal het schooljaar in groep 6c afmaken. 
 

De CITO-Eindtoets : 
54 van de 56 leerlingen hebben deelgenomen aan de eind citotoets.  
Na berekening van de leerresultaten en toetsing aan de kaders van de inspectie heeft de Valentijnschool een 

ongecorrigeerde score van 533,6. Brigida en Abdurrahman hebben de maximale score van 550 gehaald. 

Een groot compliment voor deze leerlingen en de school!  
Vooral de leerkrachten van de groepen 8 hebben een TOP prestatie 
geleverd. De uitslag is ver boven de te verwachte score aan de hand 
van de Entreetoets groep 7 van 2014. 
De Valentijnschool krijgt verschillende scores, die vergeleken kunnen 
worden met het landelijk gemiddelde (ongecorrigeerde score) en met het 
gemiddelde van vergelijkbare scholen (gecorrigeerde score LG). 

 Landelijk gemiddelde Valentijnschool 
Ongecorrigeerd 534,8 533,6 
Gecorrigeerd  534,9 541,3 

Bovenstaande houdt in dat we het héééééél goed gedaan hebben in 
vergelijking met scholen met dezelfde schoolpopulatie. 
Wij streven het ongecorrigeerde landelijk gemiddelde na.  
Onze schoolontwikkeling is dan ook gericht op: onderwijsondersteunend 
gedrag van ouders, begrijpend lezen, studievaardigheden en het vasthouden van goede resultaten. 
 



Vrije dag: 
De studiedag is op woensdag 17 juni. Alle leerlingen van de Valentijnschool en de Dolfijn zijn VRIJ. 
 
Ouderbijdrage: 
Onderstaande brief is/ wordt verstuurd. 
 
3e herinnering 
Beste ouders, 
Bij controle van de financiële administratie blijkt dat U nog niet (volledig) 
voldaan heeft aan uw financiële verplichtingen.  
U bent voor Uw zoon/ dochter ..........................……………………………….., 
groep ……    nog een bedrag verschuldigd aan vrijwillige ouderbijdrage.  
Totaal te betalen:    €………………… 
U heeft toegezegd te zullen betalen of heeft u in overleg met de directie 
een regeling getroffen. Wij verwachten, dat u aan uw financiële 
verplichting zal voldoen. U kunt de bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL11ABNA0542299135 t.n.v. Valentijnschool ouderbijdrage onder vermelding van de 
naam en de groep van uw kind(eren). 
Als u vragen heeft over uw betalingsachterstand of u wilt langskomen om uw situatie te bespreken, kunt u in 
gesprek gaan met de directie. U hoeft niets meer te doen, wanneer u intussen betaald heeft. 
 
ARCHIKIDZ Wonen in de bomen: 

GRATIS bouwfestijn voor kidz van zeven tot en met twaalf jaar | Schrijf je snel in! 

Op 6 juni a.s. ontwerpen en bouwen kinderen van zeven tot en met twaalf jaar samen met échte architecten 
hun droomboomhuis.  
Hoe bouw je een huis in een boom? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe kom je je huis 
binnen, hoe ziet je slaapkamer eruit en waar kook je je eten? Allemaal vragen waar de Archikidz een 
antwoord op zoeken.  
Doe ook mee, en meld je aan op www.archikidzrotterdam.com. Daar vind je ook meer informatie. De 
workshop is van 13.00 tot 16.00 uur in LP2 (Wilhelminapier, Rotterdam). 
 

Verlof/ te laat komen/ verzuim/ vakantie: 
Op school is een folder verkrijgbaar over extra verlof.  
De zomervakantie begint dit jaar voor alle leerlingen op 9 juli om 15.30 uur. 
In de weken voor de zomervakantie vindt er veel ongeoorloofd verzuim plaats.  
De school is verplicht dit aan Leerplicht te melden, als de verlofaanvraag aansluitend 
aan een vakantie is. Extra vakantie is geen reden voor verlofaanvraag. Kosten voor een 
vlucht en beschikbare plaatsen zijn vervelende situaties, maar geen reden voor verlof.  
Leerplicht houdt een controle in de laatste schoolweek. De verlofaanvragen worden getoetst aan de 
wettelijke eisen.  
 

Uit de nieuwsbrief van de gemeente: 
- Op de dag van de Leerplicht is er op 9 ( basis en VO) scholen gecontroleerd op te laat komen. Er waren 

in totaal 162 leerlingen te laat. Zij kregen symbolisch een rode kaart. Te laat komen is namelijk ook 
ongeoorloofd verzuim. 

- De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan 
kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs en de gemeente goed 
samenwerken. Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op school. Het is dan ook niet zo gek dat een 
leerkracht al snel merkt dat het niet goed gaat met een leerling. De schoolmaatschappelijk werker kan 
vervolgens een inschatting maken of een leerling jeugdhulp nodig heeft. 

 



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. 

Maandag 1 juni start de avondvierdaagse 
De deelnemende kinderen hebben een brief meegekregen met alle informatie over de avondvierdaagse. 
We wensen iedereen heel veel loopplezier en natuurlijk op mooi weer! 
Maandag 1 Juni 9.00 uur    
Themaochtend met medewerkers politie Marconiplein en wijkagent. Tijdens deze ochtend krijgt u informatie 
over loverboys/lovergirls. Wat zijn de signalen, gevaren enz.  
Maandag 8 Juni 9.00 uur 
Themaochtend voor de ouders van de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2. 
Het Centrum Jeugd en Gezin zal u tijdens deze ochtend informeren en adviseren over het onderwerp 
zindelijkheid bij jonge kinderen. 
Dinsdag 9 Juni 9.00 uur 
Themaochtend verzorgd door medewerkers van het Erasmus MC. Tijdens deze ochtend krijgt u voorlichting 
over borstkanker.  
Maandag 29 Juni 9.00 uur 
Themaochtend met medewerkers politie Marconiplein en wijkagent. Tijdens deze ochtend krijgt u informatie 
over Bureau Halt en voorlichting over drugsgebruik.  
 
Valentijnschool in de media: 

( www.ouders&onderwijs.nl   en www.gezondeschool.nl ) 

Gezonde Wall of Fame op de Valentijnschool in Rotterdam 

Vaak genoeg hoort Ouders & Onderwijs hoe lastig het 
is om kinderen ook echt gezond te laten trakteren als 
ze jarig zijn. Op de Valentijnschool hebben ze met een 
relatief simpele oplossing al veel resultaat geboekt: 
de Gezonde Wall of Fame.  

Voor een jarig kind is het feest. In de klas wordt voor je gezongen, je mag op de stoel staan, je krijgt een 
mooie muts of een leuke kaart van de juf of meester. En je mag trakteren. Veel scholen hebben afspraken 
gemaakt over wat een kind wel en niet mag trakteren en dat vastgelegd in een traktatiebeleid. Daarin staan 
vaak mooie voorbeelden en goede suggesties met woorden als ‘gezond’, ‘verantwoord’ of ‘niet te groot’. 
In de praktijk blijkt het vaak het lastig om met elkaar het traktatiebeleid te handhaven. Een kind wil graag 
iets bijzonders trakteren, ouders zwichten onder de druk van hun kind en leerkrachten hebben geen zin in 
gedoe. Het traktatiebeleid verwatert en na verloop van tijd verschijnen er steeds meer ongezonde traktaties 
in de school. Het traktatiebeleid is niet meer dan wat mooie woorden, waar intussen niemand zich meer aan 
houdt. 
Daar hebben ze op de Valentijnschool in Rotterdam wat op gevonden. De school heeft net als veel andere 
scholen een gezond traktatiebeleid dat aan alle ouders, kinderen en team is gecommuniceerd. Om de 
gezonde traktatie nieuw leven in te blazen, is er een manier bedacht om gezond trakteren weer aantrekkelijk 
te maken. Juist door kinderen en ouders zelf actief te betrekken. Van elk kind met een gezonde traktatie 
wordt op school een foto gemaakt. Deze komt al dezelfde middag of de volgende dag op de Gezonde Wall of 
Fame van de school te hangen. Kinderen zien het inmiddels als een uitdaging om zelf een gezonde traktatie 
te verzinnen. Ouders gunnen hun kind het fotomoment en werken enthousiast mee aan een gezonde 
traktatie van hun kind ( www.ouders&onderwijs.nl). 

Goedemorgen zonneschijn: 

We hebben al een aantal mooie dagen gehad. Wilt u, bij mooi weer, uw kind insmeren met zonnebrand?  

Met name de jongere kinderen aangezien zij regelmatig buiten spelen. Alvast bedankt! 

 



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.             

De schoolfotograaf: 

De foto’s zijn genomen op 29 mei en 1 juni . Echter door ziekte van de fotograaf is er niet volgens planning 

gewerkt. De betalingen zullen contant verlopen bij de groepsleerkracht in bijgesloten 

enveloppe. Alleen dichte pakketten kunnen teruggegeven worden!   

Dit staat ook op het pakket. De extra dag wordt 5 juni. 

 

Scholierenverzekering: De VKO en Aon Verzekeringen bieden een slimme eigendommen- en 

ongevallenverzekering voor leerlingen aan. Die verzekert naast ongevallen onder schooltijd en tijdens de reis 

tussen school en huis ook persoonlijke eigendommen. Inclusief mobieltjes, laptops, sneakers en merkkleding. 

En dat voor een heel bescheiden bedrag: vanaf slechts € 26,- per schooljaar. Meer weten of gelijk zo’n polis 

afsluiten? Kijk op www.aononderwijs.nl 

 

Bericht van de MR: 

In de MR van de Valentijnschool zijn Najim Tourich en Fadoua Amghar aftredend, maar zij stellen zich 

herkiesbaar voor de oudergeleding. Als er ouders zijn die zich willen aanmelden voor de MR kunnen zij een 

kandidaatstellingsformulier aanvragen via  mr@valentijnschool.nl. Er zullen dan verkiezingen volgen. 

In de personeelsgeleding zijn Merian Schakel  en Henny Veraart aftredend. Merian stelt zich herkiesbaar voor 

de MR. In de personeelsgeleding is 1 vacature. Het personeel kan via mr@valentijnschool.nl een 

kandidaatstellingsformulier aanvragen. Bij meer kandidaten dan beschikbare plaatsen, vinden er verkiezingen 

plaats.  

Bezoek kinderboerderij, musea, concertgebouw,  speeltuin, bibliotheek enz. : 
Regelmatig gaan de groepen naar activiteiten onder schooltijd. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het 
reguliere lesprogramma, maar soms ook omdat het gewoon leuk is. De school heeft bol gestaan van de 
diverse gebeurtenissen:  
- De koningsspelen op 24 april zijn weer een succes geworden; 
-    Er zijn diverse sporttoernooien geweest voor jongens en meisjes in diverse leeftijdscategorieën. 
- Speciale dagen als ‘De Grote Rekendag’ en ‘Dag tegen het pesten’; 
- De Entreetoetsen groep 7 zijn afgenomen;      
- De activiteiten van de kinderraad met een artikel in ‘trots op BOTU’ 
- De sportdagen in de diverse groepen; 
- De groepen 8 zijn naar de musical ‘Anne’ in Amsterdam geweest; 
- De groepen 4 en 8 zijn naar de dierentuin geweest;  
- Het in gebruik nemen van de dependance, het opknappen en de verhuizing van de groepen 5; 
- De groepen 5 en 6 naar Eiland van Brienenoord voor een natuurles; 
Onze school is een van de 15 Rotterdamse scholen die deelnemen aan het programma Stel je voor van KCR, 
Maas theater en dans en Villa Zebra. Tot en met 2016 geven vakdocenten les in beeldend, theater en/of 
dans. In de lessen ontdekken we de kracht van de verbeelding. Sinds april is er een website: 

www.steljevoor010.nl. Op de website www.valentijnschool.nl kunt u de diverse activiteiten bekijken. 
 

 


