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Agenda: 
      02 okt    Directie-inloop 
      04 okt    Dierendag 
      05 okt    Dag van de LEERKRACHT 
      07 okt    Start Kinderboekenweek       
      13 okt    Informatie avond groep 8 VO- kamp 
      16 okt    Afsluiting Kinderboekenweek 
19- 23 okt    Herfstvakantie 
      25 okt    Start wintertijd                     
      30 okt    Brieffie mee 

- Opvang 
- Spelen 
- 200 jaar koninkrijk 
- Inkomsten/ uitgaven  
- Ouderbijdrage 
- MR 
- Lekker Fit 
- Leerlingenraad 
- Klassenouders 

Personeel 
Juf Ellen gaat per 9 oktober met zwangerschapsverlof. 
Juffrouw Henny en juffrouw Yvonne Engelen zijn door ziekte afwezig. Juffrouw Astrid werkt op woensdag in 
2A en op donderdag in 2C.  
 
BELANGRIJK- SPOED- BELANGRIJK-SPOED-BELANGRIJK- SPOED- BELANGRIJK- SPOED- BELAN 
 
Onderstaande brief wordt maandag meegegeven voor de ouders/ verzorgers, aan wie verzocht wordt de 
nieuwe ouderverklaring 2015 te ondertekenen. 
  
Beste ouders, 
 
Vorig schooljaar heeft er een accountantscontrole vanuit het ministerie plaatsgevonden op de 
Valentijnschool. Hierbij werden de ouderverklaringen gecontroleerd.  
Deze controle richtte zich op de opleiding, aantal schooljaren en het land van onderwijs van de ouder(s) / 
verzorger(s). Dit is bepalend bij de bekostiging van het onderwijs aan de kinderen van de Valentijnschool. 
Een aantal ouderverklaringen is onvolledig ingevuld. 
Ons bestuur, de RVKO, adviseert ons om de nieuwe ouderverklaring 2015 te gebruiken om de 
tekortkomingen aan te vullen. Deze verklaring kunt u invullen in uw eigen taal of in het Nederlands. 
Ik verzoek u om dit formulier zo spoedig mogelijk te ondertekenen bij de directie.  
Deze afhandeling duurt maximaal 5 minuten, maar is van groot belang voor de bekostiging van het 
onderwijs. 
 
Als u een afspraak maakt, kunt u aangeven in welke taal u het formulier wilt invullen en dan kunnen wij de 
gegevens vast invullen. ( mail: valentijnschool@valentijnschool.nl ) 
U kunt ook gewoon even langslopen. De nieuwe controle is op 15 oktober. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Directie Valentijnschool  
 
BELANGRIJK- SPOED- BELANGRIJK-SPOED-BELANGRIJK- SPOED- BELANGRIJK- SPOED- BELAN 



Uit de ouderkamer 

Voor alle ouders is er de koffie en thee inloop. Deze inloop is elke ochtend van 8.15uur tot 9.00uur.  
Op woensdag is de inloop tot 10.00uur. 
De ouderprogramma's starten om 9.00uur. Van de medewerker ouderbetrokkenheid krijgt u een uitnodiging 
om de bijeenkomsten bij te wonen.  
OUDERBIJEENKOMSTEN: 
Vrijdag 25 sept    Overstap 1 voor de ouders van de groepen 3 
Dinsdag 29 sept  LOGO 3000 voor de groepen 1 en 2 
Vrijdag 2 okt,       Directie inloop voor alle ouders 
Maandag 5 okt    Opening Ouder- en Kind Academie  
Woensdag 7 okt  Bijeenkomst Spelend leren in gebouw Engels 
Vrijdag 9 okt        Voorlees Express komt voorlezen 
Vrijdag 9 okt        Introductie nieuwe klassenouders  
Voor meer informatie over de ouderbijeenkomsten, kunt u bij Sahila terecht voor al uw vragen. 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
De school wordt weer omgetoverd tot een school vol activiteiten rond het thema ‘Raar maar waar’.  
Het thema van de Kinderboekenweek staat volop in het teken van natuur, wetenschap en techniek. Wil je 
alles weten over katten? Hoe groot is het heelal? Hoe maak je superkrachtige schetenpoeder?  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Spraakmakende weetjes trekken de 
aandacht van alle kinderen.  

Met het thema “Raar maar waar” van de 
Kinderboekenweek 2015 stimuleer en bevredig je deze 
nieuwsgierigheid. 
Lezen is weten, ontspannend en leuk.  
Simon van der Geest schrijft het 
Kinderboekenweekgeschenk. 
Het bekroonde prentenboek komt van de hand van Mies 
van Hout.  

 
Er bestaan geen kinderen die niet van lezen houden. Ze hebben het juiste boek nog niet gevonden. 

 
Wist u dat: 
U op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen kunt bekijken. Verder vindt 
u hier veel informatie over de school. 

- Wilt u de kleding merken door de naam en de groep van uw kind erin te schrijven.  
          Mocht uw kind toch met verkeerde kleding ( jas, schoenen) thuiskomen, wilt u deze 
          kleding wel meegeven naar school, zodat een ieder weer zijn eigen spullen heeft.  

- Als u vergeten bent een lunchpakket mee te geven en een lunch wilt brengen, kunt u dit pakket met 
de naam / groep van uw kind bij de administratie afgeven. 

- Goed dat u de zorgkaart al heeft ingeleverd. De leerkrachten houden de zorgkaart in hun groepsmap.  
- De Lekker Fit rapporten zijn bijna allemaal ingeleverd. 
- De lift is niet voor de kinderen, ook niet in het bijzijn van hun ouders. 
- De Valentijnschool is sinds vorig schooljaar een School Sport Vereniging.  

          Dit wil zeggen dat sportverenigingen trainingen komen geven op school en in Pier ‘80.  
- Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor viool en keyboard. Gitaar is vol. 

          In principe is het alleen voor kinderen uit groep 6, maar als er kinderen uit 7/8 ERG enthousiast zijn! 
- Ouders en de kinderen van de leerlingenraad heel actief zijn geweest met het opruimen van zwerfvuil 

in de wijk. Eigenlijk moeten we dit met z’n allen elke dag doen. 
  

Richtlijn hoofdluis: 

Luis in je haar? Kammen maar! Als kinderen hoofdluis hebben, is het advies het haar 

gedurende 2 weken dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het 

kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk 

om ook jezelf en anderen te controleren.  

Lees meer informatie over hoofdluis op de website van CJG Rijnmond.  

 

 



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. 
Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur. 
Om 15.30 uur komen alle ouders van de peuters via het hek naar binnen om hun kind op te halen. 
 
De peuters van de groepen NUL bezoeken het kinderatelier Punt 5. Zij krijgen lessen in tekenen, schilderen, 
techniek en boetseren. De woordenschat en taal krijgen veel aandacht tijdens deze lessen.  
Zij moeten er vooral veel plezier aan beleven. De foto’s kunt u op onze site onder het kopje Dolfijn bekijken. 
 
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: Afdeling Plaatsing & Planning 010-2041826/010-2041829 
plaatsing@kiddoozz.nl. 
De Valentijnschool heeft dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur  
en op ma/di/do/vr een naschoolse opvang tot 17.30 uur.  
Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht. 
 

Spelen is belangrijk  
Spelen is onmisbaar bij de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, maar ook voor de 
intellectuele en taalkundige ontwikkeling van een kind. Voor veel kinderen op school is lang stil zitten 
moeilijk. Activiteiten waarbij wordt bewogen helpen kinderen om betrokken en geïnteresseerd te blijven, 
waardoor ze beter kunnen blijven opletten. 
Bij kinderen die heel moeilijk hun aandacht bij de les kunnen houden is het goed momenten voor bewegen in 
te bouwen of te laten bewegen terwijl ze leren. Zo zullen ze de lesstof veel leuker vinden en ook beter 
onthouden!  
 
200 jaar koninkrijk 
Abdeljalil en Ouassim Aouragh zullen op 26 september dansen en zingen voor de koning in verband met de 
viering van het 200 jarig bestaan van het koninkrijk .  
Dit is 26 september op NPO 1 te zien van 20.30 tot 22.00 uur. 
 

 

 



Inkomsten/ uitgaven schooljaar  2014/ 2015: 

            
                                                                      2013/2014                        2014/2015 
                                                                       IN                 UIT                IN               UIT    
In kas         25  - 412  
Sint Nicolaas  3964  5842 
Kerstviering - Paasviering  1268  1506 
     
Uitgaven mbt leerling/ groepen/      
ouders/ vervoer  1525  2338 
                          

                     
Kamp groep 8  6388  6993 
Schoolreizen  9904  10716 

     
Activiteiten:  
Kinderboekenweek/ schoolontbijt/ 
Valentijnsdag/ moeder- en vaderdag/ 
Blijdorp/ entreegelden/ projectweek/  
Koningsdag/  Sport- en speldag / 
afscheid 8- musical 

 2135  3274 

Schoolfonds 
 

17232  20285  

Ouderbijdrage kamp   3015  3598  

Sponsoring kamp    4500  6630  
Sponsoring algemeen       

Totaal uitgaven  25184  30669 
Totaal inkomsten  24722  30101  
                                                                         30513  

Totaal naar 2014 / 2015 
Totaal naar 2015 / 2016 

 
    -412  

  
- 568 

 

 
In de MR-vergadering van 22 september 2015 is ingestemd met de inkomsten en uitgaven 
betreffende het  schoolgeld 2014-2015. Wij vinden het belangrijk, dat alle ouders deze 
informatie kunnen inzien.  
Enkele ouders hebben toegezegd hun ouderbijdrage 2014-2015 alsnog te betalen.  
Dit is absoluut NOODZAKELIJK, omdat de bijdrage van de sponsoring kampgeld ervoor 
gezorgd heeft, dit schooljaar neutraal te kunnen afsluiten.  

Ouderbijdrage: 
Weet u al hoe en wanneer u ouderbijdrage voor schooljaar 2015-2016 gaat betalen? 
De kosten zijn €  95,-  voor de leerlingen in groep 8.   
De overige kinderen betalen  €   45,-  per jaar                                                                    
U kunt de ouderbijdrage contant betalen of storten op: 
IBANnummer :           NL11ABNA0542299135 t.n.v. de  Valentijnschool Ouderbijdrage           
                                onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 



Bericht van de MedezeggenschapsRaad: 

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs 
te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen 
in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en 
ouders. Via een brief kunt 2 stemmen uitbrengen op 4 kandidaten. De uitslag wordt 9 oktober bekend 
gemaakt. Voor meer informatie kunt u zich richten tot één van de MR-leden of op de site onder het kopje 
medezeggenschap. 

Lekker Fit : 

De Valentijnschool is een Lekker Fit school. Dit betekent dat de school extra 

aandacht besteedt aan beweging en gezondheid. De kinderen worden het hele 

jaar door getoetst in de gymzaal. De resultaten worden verwerkt in een 

beveiligd registratiesysteem. De cijfers kunt u vinden in het Lekker Fit rapport 

van uw kind. Het Lekker Fit rapport krijgt u, tegelijkertijd met het tweede 

schoolrapport, mee naar huis. Het Lekker Fit rapport gaat, net als het schoolrapport, de hele schoolloopbaan 

van (groep 3 t/m 8) met uw kind mee. Tijdens het rapportgesprek levert u beide rapporten in bij de 

groepsleerkracht. Helaas wordt het Lekker Fit  rapport niet altijd ingeleverd!  

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2015-2016 uit: 

Furkan uit 6A, Yagmur uit 6B en Siaf uit 6C,  
Jurnalia uit 7A, Nirmine uit 7B en Meva uit 7C,  
Zayd uit 8a en … uit 8B.  
De bijeenkomsten van de leerlingenraad zullen zijn op 
donderdagmiddag, om half 3, ongeveer 1 keer in de 4 weken. We zullen dan 
onderwerpen bespreken die leven onder onze leerlingen.  
Leerlingen, die niet in de raad zitten, kunnen briefjes doen met ideeën/opmerkingen 

over school in de doos in het kantoortje van juf Sylvie/ juf Esther, zodat de 

leerlingenraad weet wat er speelt. 

Dinsdag 8 september was er een bijeenkomst van de gemeente over Jongeren in 
Delfshaven. Burgemeester Aboutaleb was hier ook bij aanwezig. De Kinderraad heeft een onderzoek gedaan 
naar Sport en Spel in de wijk en de resultaten van dit onderzoek heeft Zayd gepresenteerd tijdens deze 
bijeenkomst. Hij vond het heel leuk om te doen, maar ook wel een beetje spannend! Hij heeft het geweldig 
gedaan! Wij zijn trots op hem! 
 

Klassenouders 
Vanaf dit schooljaar worden er klassenouders aangesteld bij de groepen 1 t/m 6. 
U heeft zich voor komend schooljaar aan het eind van vorig schooljaar voor op 
kunnen geven. Bij sommige groepen zijn er meer dan 2 aanmeldingen.  
Per loting zijn de nieuwe klassenouders bepaald. Indien u zich heeft opgegeven, 
krijgt u zo snel mogelijk bericht. Klassenouders worden voor 1 schooljaar 

aangesteld. Uiteindelijk streven we ernaar om binnen 2 jaar de gehele school van klassenouders te voorzien.  
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.    
De nieuwe groep klassenouders zal zo’n 3 keer per jaar bij elkaar komen. De ouders worden begeleid en 
krijgen de kans om ervaringen uit te wisselen.   
Wat zijn de voordelen? Ouders krijgen meer zicht in het schoolgebeuren. Ze 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. Ook 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.  De nieuwe klassenouders worden 
per brief uitgenodigd om de eerste bijeenkomst bij te wonen op 9 oktober  om 8.45 uur in de aula. Tot dan! 
 

 


