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- Agenda         
- Start schooljaar 
- Personeel 
- Schoolregels 
- Uit de ouderkamer 
- Leraar van het jaar 
- Piet Heinfeesten 

Agenda: 
      31 aug         Uitnodiging kennismakingsgesprekken mee 
      01 sept        Informatiebijeenkomst schoolmaatschappelijk werk 
      04 sept        Ouderinloop met directie 
      07 sept         9.00 uur Informatiebijeenkomst ouders Dolfijn 
                        13.00 uur Informatiebijeenkomst ouders Valentijnschool 
      15 sept        Ouderbijeenkomst LOGO/ herfst 
                        MR     
      16 sept        Studieochtend; alle leerlingen vrij  
      23 sept        Offerfeest           
      25 sept        Brieffie digitaal 
                  

 
- Schoolsportvereniging 
- Schoolgeld 
- Schooltijden 
- De Dolfijn 
- Opvang 
- Kennismakingsgesprekken 
- Zorgkaart 
- Hulpouders 

 

Beste ouders,  
Het schooljaar 2015/2016 is begonnen. Een speciaal welkom aan alle kinderen en 
ouders die nu gestart zijn op de Valentijnschool. De schoolgids en de kalender zijn 
aan het oudste kind meegegeven. De kalender en de schoolgids zijn op de site 
geplaatst. 
Maandelijks wordt het Brieffie op de site en op het prikbord in de aula geplaatst.  
U krijgt per mail een aankondiging dat er een nieuw Brieffie is. 
Alleen op verzoek kunt een papieren Brieffie krijgen bij de administratie. 
  

Personeel: 
Juffrouw Wendy en haar man Sander hebben sinds 1 augustus gezinsuitbreiding met  
een zoon ‘Krijn’. Wij feliciteren hen en wensen hen veel plezier en geluk. 

Te laat komen: 

Het aantal telaatkomers is zorgelijk en daar gaan we komend 

schooljaar flink op inzetten. Elk kind hoort om 8.30 uur in de 

klas op zijn/haar stoel in de klas aanwezig te zijn.  

Op tijd komen is goed, want samen starten moet. 

Leerplicht zal na een waarschuwing ingeschakeld gaan worden. 

Op de site kunt het verzuimprotocol nalezen. 

 
Verder is er de eerste schoolweek aandacht besteed aan de overige schoolregels: 
Samen spelen, samen delen elkaar niet vervelen; 
Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig doet; 
Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool; 
Nederlands is onze taal, op school spreken we het allemaal; 
Rennen doe je op het schoolplein, binnen moet je rustig zijn. 
 



Uit de ouderkamer: 
Mijn naam is Sahila El Barkany. Ik ben medewerker ouderbetrokkenheid op de Valentijnschool.  
Ik organiseer ouderprogramma’s die gericht zijn op het onderwijsondersteunend gedrag van ouders en zij 
hebben betrekking op het educatief partnerschap tussen ouders en school! 
Tevens worden er regelmatig thema voorlichtingen georganiseerd en kunt u deelnemen aan verschillende 
cursussen.  
De ouderkamer bevindt zich in de aula van de Valentijnschool en is toegankelijk voor alle ouders/verzorgers 
van de leerlingen van de Valentijnschool en de peuterspeelzaal De Dolfijn.  
Dagelijks is er een koffie- en thee inloop in de ouderkamer:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:      8.15u tot   9.00u 
Woensdag:          8.15u tot 10.00u 
 
Om 9 uur starten de ouderbijeenkomsten. ( Tenzij anders aangegeven! ) Op het prikbord in de aula kunt u 
de informatie vinden van de ouderbijeenkomsten die dan plaatsvinden.  
Voor meer informatie en inschrijven voor de ouderprogramma’s kunt u dagelijks bij mij terecht.  
 
Dinsdag 1 september 8.45 uur  Voorlichting schoolmaatschappelijk werk 
Tijdens deze ochtend zal onze schoolmaatschappelijk werkster Katarina u informatie geven over haar functie 
binnen onze school. Dan vertelt Katarina welke voorlichtingsbijeenkomsten zij gaat geven, hoe je je op kunt 
geven, voor welke vragen je terecht kunt en hoe zij te bereiken is. 
Na de introductie is er nog even ruimte om individueel vragen te stellen of eventueel een afspraak te maken. 

 
Vrijdag 4 september 9.00 uur  Directie inloop 
U bent van harte welkom om in de aula met de directie in overleg te gaan over school gerelateerde 
onderwerpen. We streven ernaar om als partners een optimale samenwerking te realiseren! Deze inloop met 
de directie vindt elke 1e vrijdag van de maand plaats. 
  
Woensdag 9 september 8.45 uur  Voorlichting en presentatie project Lekker Fit 
De Valentijnschool is een Lekker Fit school! Dit houdt in dat we als school werken met gymleerkrachten die 
gediplomeerd zijn als gymdocent en met een schooldiëtiste. Tijdens deze ochtend krijgt u hier uitgebreid 
informatie over en kunt u kennis maken met de gymdocenten en de schooldiëtiste.  
 
Vrijdag 11 september 9.00 uur  Interactief oudertheater 
Vanuit het project Lekker fit wordt deze voorlichting georganiseerd. U krijgt informatie en tips over 
beeldschermgebruik ( computeren, tv kijken etc. ) en actief (buiten) spelen, ontbijten en het 
belang van het ontbijten, snoepen/snacken/gezoete dranken. 
  
U bent van harte welkom, de koffie en de thee staan al klaar!  

 

Nomineer nu jouw favoriete leraar 
Meld via www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl je favoriete leraar aan. Het is belangrijk dat je 

aangeeft waarom deze leraar de beste is. Want binnenkort kan iedereen via deze website 

stemmen op de leraar die hem of haar het meest aanspreekt. 

 

Piet Heinfeesten in Delfshaven: 

Op zaterdag 5 september is er weer voor jong tot oud in Historisch Delfshaven een feestdag, 

waarbij kinderen en hun ouders aan veel activiteiten kunnen meedoen. 

Op www.pietheinfeesten.nl/persbericht vindt u de aankondiging en aanvullende informatie.  

 



 

School Sport Vereniging (SSV) Bospolder-Tussendijken 

Wat is de School Sport Vereniging? 
De Valentijnschool is een School Sport Vereniging. Dat wil zeggen dat er verschillende sportverenigingen 
trainingen komen geven op school en in Pier 80.  
 
Voor wie is de School Sport Vereniging? 
De School Sport Vereniging is voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de Valentijnschool. 
 
Welke sporten kan je leren? 
Op de Valentijnschool bieden wij dans (Got2Groove), Taekwondo (martial Arts Rotterdam Taekwondo), 
jongens en meiden voetbal  
(FC Maense) en Judo (JCR Judo) aan.  
 
Wat verwacht de School Sport Vereniging van jou? 
Je geeft je op voor het hele schooljaar! Elke week wordt er getraind, behalve in de schoolvakanties.  
De kinderen doen mee aan wedstrijden, toernooien en/of competitie.  
Deze wedstrijden kunnen plaatsvinden in het weekend!  
Ouders zorgen zelf voor het vervoer van hun kind.  
 
Wat kan je van de School Sport Vereniging verwachten? 

 Het is een echte vereniging  
 Vakbekwame trainers 
 Elke week trainen 
 Veel wedstrijden, toernooien en competities  
 De verenigingen zijn eindverantwoordelijk! 

 
Waar en hoe laat worden de lessen gegeven? 
De voetbal trainingen worden op maandagmiddag gegeven in Pier 80.  
De judo lessen worden gegeven op woensdagmiddag in Pier 80. 
De dans lessen worden gegeven op donderdagmiddag in de speelzaal van de Valentijnschool.  
 

Schoolgeld: 
De afhandeling ( verzoek tot betaling, herinneringen en natuurlijk het betalen ) van het schoolfonds wordt 
door de directie / administratie verzorgd. 
Waarom? 

 De relatie tussen de leerkracht, ouders & kinderen vinden we van essentieel belang voor het 
schoolsucces! Meerdere verzoeken om schoolfonds te betalen door de leerkracht komt de relatie niet 
ten goede (Educatief partnerschap). 

 Schoolfonds mag geen onderwerp van gesprek zijn tijdens rapportgesprekken. 
 We vinden het van belang dat de leerkracht zich vooral bezighoudt met het geven van goed ‘passend’ 

onderwijs! Administratie, waar mogelijk, dus beperken. 
Weet u al hoe en wanneer het schoolgeld gaat betalen? 

De kosten zijn €  95,-  voor de leerlingen in groep 8.   
De overige kinderen betalen  €   45,-  per jaar.                       
U kunt het schoolgeld contant betalen of storten op: 
IBANnummer :           NL11ABNA0542299135 t.n.v. de  Valentijnschool Ouderbijdrage           
                                  onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 



Schooltijden: 
Voor alle groepen worden de volgende tijden aangehouden. 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  van 8.30 tot 15.30 uur inclusief overblijven. 
Woensdag                                              van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags vrij  
De schooldeur gaat 15 minuten voor aanvang van de lessen open.  
Zorg dat uw kind op tijd op school komt. Laatkomers storen de lessen.  
Alle deuren gaan ’s morgens open, zodat de leerlingen via de kortste weg naar hun klas kunnen gaan.  
 

De kinderen van de groepen 1 worden in de klas opgehaald. 

Om dit te stroomlijnen vragen wij u om via de vooringang naar binnen te gaan en nadat u uw kind heeft 

opgehaald, het pand via het kleuterplein te verlaten.  

 
Na schooltijd worden de groepen 2 via het binnenplein naar buiten gebracht. 
U wordt verzocht om via het hek uw kind op te halen en naar huis te gaan. Dit in verband met de drukte op de 
gangen en de ingangen aan de voorzijde van het gebouw. 
 
De Dolfijn: 
Kinderen kunnen worden ingeschreven. U kunt contact opnemen met 
Petra Verweel.  Tel : (010)- 8450653  
De kinderen worden ’s morgens en ’s middags naar de zaal gebracht. 
Om 11.45 uur worden de peuters via de hoofdingang opgehaald. 
Om 15.30 uur komen alle ouders van de peuters via het hek naar binnen om hun kind op te halen. 
Nieuw is dat de eindtijd op woensdag ook om 12.30 uur is. 
 
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 Kiddooz tel: 010-2041826/010-2041829 plaatsing@kiddoozz.nl 
De Valentijn heeft:  
Dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 u. en op ma/di/do/vr een naschoolse opvang tot 17.30 u.  
Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht. 
 

Kennismakingsgesprek:  
Alle ouders zullen door de leerkrachten benaderd worden voor een kennismakingsgesprek. 
Deze gesprekken zullen vanaf 7 september gevoerd worden. 
Dit gesprek, in het kader van educatief partnerschap, is bedoeld om kennis te maken, 
wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de samenwerking met elkaar te bevorderen. 

 

‘Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot 
de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen’.  
Dus: Een goed resultaat in een prettig klimaat met aandacht voor de talenten van ieder kind. 
 

Zorgkaart/ Administratie: 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een zorgkaart mee gekregen. Deze kaart moet u thuis invullen 
en weer meegeven naar school. De ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen de kaart van de 
leerkracht. De leerkrachten houden de zorgkaart in hun groepsmap.  
Wilt u bij wijziging van gegevens dit op het formulier aangeven met een kruisje? 
Graag extra aandacht voor het emailadres. Veel informatie wordt per mail verzonden. 
 
Hulp bij activiteiten: 
Er komt nog een brief, waarin u zich kunt opgeven om te helpen bij allerlei activiteiten. Bij de start van het 
schooljaar hebben we gemerkt, dat we extra hulp kunnen gebruiken tussen de middag.  
U kunt zich opgeven bij de klassenouders, de groepsleerkrachten en de directie. 
Niet afwachten en denken een ander doet het wel. 
De leerkrachten MOETEN pauze hebben en de kinderen moeten begeleid worden. Alvast bedankt!  

 


