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De straten rondom de school zijn krap. Er is weinig plek 
om te parkeren, zeker als u al aan de late kant bent.
Verschillende verkeersdeelnemers komen elkaar tegen. 
Meestal gaat het goed. Voetgangers, fietsers, bromfiet-
sers en automobilisten moeten rond 8.15 u. en 15.30 
uur de juiste weg vinden om alles op tijd en heelhuids 
te brengen of te halen. Dat is een flinke klus voor  
kinderen en volwassenen. Vaak is ieder gehaast om...  
en ontstaat er wel eens irritatie als; 

•	 iemand	onhandig	parkeert
•	 een	groepje	gezellig	staat	te	kletsen	en	niet	ziet	dat...
•	 iemand	te	hard	rijdt
•	 iemand	dubbel	parkeert
 

U kunt dit voorkomen door iets verder van de school 
af te parkeren, op tijd te vertrekken, praatjes ergens op 
het trottoir te houden en het korte lontje niet te laten  
ontbranden, als het iets anders gaat dan eigenlijk zou 
moeten.  

Licht aan is het motto van ANWB om fietsers in deze 
tijd verlicht door het verkeer te loodsen. Zorgt u voor 
een werkende verlichting voor uzelf en de kinderen? 

Als kinderen naar school komen en klaar zijn met  
naschoolse activiteiten is het echt belangrijk dat ze 
goed zichtbaar zijn.

Van 2 t/m 6 november zijn de groepen 8 op werkweek 
naar de Stulp in Baarn geweest. Het is een fantastische 
ervaring geworden. Echter zonder de begeleiding van-
uit school is het organiseren van een kampweek niet  
mogelijk. Het was dan ook leuk om te zien, dat de  
leerlingen bij het afscheid op vrijdagmiddag de  
leerkrachten bedankten voor de fijne week.
De begeleiders kijken terug op een prima week met 
soms korte nachten.

 

Werkweek groep 8

VerkeersveiLigheid

Deze enthousiaste 
leerkrachten willen volgend jaar weer mee!!

Veilig van en naar school!



Vanuit de ouderkamer

PersoneeL

Maandag 30 november om 9.00 uur                        
Presentatie lesmethode groepen 3 door leerkrachten 
van groep 3

dinsdag 1 december van 9.00 uur tot 11.30 uur   
Eindconferentie Goed Bezig; Gezond leven in de wijk!  

maandag 7 december van 9.00 uur tot 10.30 uur          
Officier van justitie en directie Rotterdam komen 
samen met de politie Marconiplein informatie                                                 
geven over de veiligheid in de wijk!  

vrijdag 11 december van 9.00 uur tot 10.00 uur            
Directie inloop. Alle ouders zijn van harte wel-
kom om met de directie in gesprek te gaan over                                                   
school gerelateerde onderwerpen.   

Manon Hartmans is bij ons gestart afgelopen maand.

Manon werkt 5 dagen in de zorg binnen school.
Zij wordt tevens ingezet bij vervanging.

dinsdag 15 december van 9.00 uur tot 10.00 uur            
Thema bijeenkomst Grenzen Stellen.  
Onze schoolmaatschappelijk werkster Katarina komt u 
tijdens deze ochtend informatie en tips geven over dit 
onderwerp.

Donderdag 17 december 
Kerstdiner op de Valentijnschool. 
Ouders van de Valentijnschool en de peuterspeelzaal 
de Dolfijn zijn van harte welkom bij het kerstdiner in 
de aula van de Valentijnschool. Als u iets lekkers mee-
neemt, kunt u bij het kerstdiner aanschuiven!!

Juffrouw Ellen  heeft een zoon!



Lekker fit test + BMI 
In het kader van ‘lekker fit’ worden alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 tijdens een gymles door onze school 
diëtiste (Laura) gemeten en gewogen. Wij bekijken 
samen met de GGD of het kind een gezond gewicht 
heeft a.d.h.v. het BMI. Wanneer blijkt dat een kind iets 
te zwaar of veel te zwaar is voor zijn/ haar lengte, dan 
worden ze uitgenodigd voor een consult. Tijdens het 
eerste gesprek wordt het kind weer gemeten en  
gewogen om te kijken of er in de tussentijd geen  
veranderingen hebben plaatsgevonden 
(bv. een groeispurt).

De resultaten van de lekker fit test 2015-2016 zijn 
bekend. De school en de ouders weten welke kinderen 
in behandeling zijn en wie er nog zullen worden uit-
genodigd dit schooljaar. 

Bij de diëtiste, Laura, worden ouders ondersteund om 
overgewicht bij hun kinderen te voorkomen of aan te 
pakken. Als uit de lekker fit test blijkt dat kinderen ver-
moedelijk kampen met overgewicht (KB= kan beter) of 
ernstig overgewicht (KVB= kan veel beter), dan worden 
de ouders en het kind door Meester George  
uitgenodigd voor één of meerdere consult(en).  

 
De consulten vinden op school plaats op de woensdag
ochtenden tussen 08.30 uur en 12.45 uur in het kantoor 
van juffrouw Hanneke. Het kan een enkele keer voorko-
men dat Laura er ook op maandag is.

Het uitnodigen
De ouders van de kinderen die vaak op school komen 
worden door Sahila, juffrouw Estelle of door meester 
George persoonlijk aangesproken. (Bijv. tijdens de  
koffie inloop). Met de andere ouders volgt er tele-
fonisch contact. Nadat er een afspraak is ingepland, 
krijgen de kinderen een herinneringsbrief mee naar 
huis. De leerkrachten ontvangen wekelijks een mail 
met daarin het rooster van de kinderen die aan de 
beurt zijn. Wanneer de ouders meerdere malen zonder 
afmelding niet op de afspraak verschijnen, dan wordt 
de  desbetreffende IB’er hierover ingelicht. Zij nemen 
dan nogmaals contact op met de ouders. 
Echter de opkomst is vanaf vorig schooljaar zeer hoog. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sahila,  
juf Estelle en meester George.

De LekkerFit werkgroep

LekkerFit en de dietiste

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 afgelopen weken is er in diverse groepen hoofdluis geconstateerd. Momenteel wordt 
er gekeken naar het protocol en het opzetten van een werkgroep van ouders om na elke 
vakantie alle kinderen te controleren.



Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land! Het was weer even  
spannend, maar ondanks de dichte mist is Sinterklaas 
weer veilig aangekomen in Nederland met zijn vele 
pieten.

Ook op de Valentijnschool zijn er al Pieten gesigna-
leerd. Zo waren er al 2 strooipieten die lekkere kruid-
nootjes uitdeelden en in sommige klassen is er ook al 
een Rommelpiet op visite geweets. Er is namelijk één 
pietje erg verdietig; hij is zijn knuffel kwijt. Nu zoekt hij 
op alle scholen naar zijn knuffel. Alleen maakt dat pietje 
daar wel erg veel rommel bij... 
Op woensdag 25 november hebben alle kinderen hun 
schoen gezet.
Vrijdag 4 december zal Sinterklaas ook weer onze 
school bezoeken. Alle kinderen worden deze dag  
gewoon op de normale tijd op school verwacht.  

Met zijn allen zullen we Sinterklaas en zijn Pieten op het 
plein bij het hoofdgebouw verwelkomen.

Wij wensen alle kinderen weer een heel 
gezellig Sinterklaasfeest!

We zouden het erg leuk vinden als u ook komt kijken, 
maar we verzoeken u vriendelijk om aan de rand van de 
speelplaats te staan en niet tussen de leerlingen.  
Zo kunnen alle groepen de aankomst van de Sint goed 
zien.  

De peuters en de kinderen van de groepen 1 en 2 
verzamelen in hun klas. De overige kinderen blijven op 
het plein. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn om 
12.00 uur vrij.

De Sint doet jullie de groeten 
en zegt dat we elkaar op 4 december zullen ontmoeten.
Elk kind kan vanaf 8.15 u. voor het schoolgebouw bij  
de juf of meester terecht.
Rond 8.30 u begint het spektakel pas echt.

Deze keer blijven we allemaal lekker buiten
en rond half 9 zullen we Sint in de armen sluiten.
Wat zal er deze keer weer gebeuren?
Zal Pietje paniek langs gaan bij alle deuren? 

De ouders kunnen op het trottoir rond het plein blijven.
Blijf wel in beweging, want bij de huidige temperatuur  
kunnen jullie verstijven.
De ouders staan natuurlijk niet tussen de kinderen te dringen.
Het is leuk, dat zij wel de liedjes allemaal meezingen.

Sinterklaas



Kerst
Op donderdag 17 december vieren we met de kinderen 
het kerstfeest. Zij worden om 17.00 uur weer op school 
verwacht. Om 16.45 uur gaan de deuren open. U krijgt 
hier nog informatie over.

Veel ouders hebben al laten weten dat ze iets lekkers 
voor het kerstdiner gaan maken, hartelijk dank daar-
voor! Wilt u eraan denken niet te veel te maken. U kunt 
aan de juf of meester doorgeven, wat u gaat maken. 
Dit wordt dan ingevuld in de kerstboom bij de deur van 
de klas.

Tegelijkertijd zullen de ouders in de aula een kerstdiner 
hebben.
Neemt u wat lekkers mee? Wij zijn blij met uw mede-
werking!

Vrijdag 18 december om 15.30 uur begint 
de kerstvakantie.

Alle groepen gaan in december de  
kathedraal bezoeken. Je kunt daar een 
kerststal bekijken (vanaf 14 december).  
Verder kun je er een kaarsje aansteken 
en kerstliedjes zingen.

VuurwerkbriLLen 
van de gemeente 
Rotterdam

De gemeente levert aan alle Rotterdamse basis-
scholen vuurwerkbrillen. Bij de vuurwerkbrillen is een 
vuurwerkfolder gevoegd. Met deze folder leren de 
leerlingen meer over vuurwerk en ontdekken ze hoe 
ze hier veilig mee om kunnen gaan. Ze worden tevens 
aangespoord om bij zowel het afsteken als kijken naar 
vuurwerk een vuurwerkbril te dragen om zo oogletsel 
te voorkomen.
Ook leren de kinderen meer over het oog, vuurwerk,  
regels omtrent vuurwerk, waar je vuurwerk mag  
afsteken en de afsteektijden. Ze lezen ook over een 
vuurwerkslachtoffer en de gevolgen van oogletsel.
In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie krijgen 
de leerlingen de vuurwerkbril mee naar huis.



voorlichting
vuurwerk

Vuurwerk?
Een oog is een wonderlijk orgaan. Vraag maar eens of  je diep in de ogen van één van je

klasgenoten mag kijken. Je ziet van alles. Bescherm je ogen altijd goed. Zeker met Oud en

Nieuw. Hoe? Lees in deze folder de tips.

De gemeente Rotterdam vindt het superbelangrijk dat 
jij goed beschermd van Oud en Nieuw kunt genieten. 
Daarom biedt de gemeente alle basisschoolkinderen in 
Rotterdam een gratis vuurwerkbril aan!

Vraag 1: 
Wie zijn er vaker kleurenblind?

Meisjes

Jongens

Evenveel meisjes als jongens

Er zijn wetten en regels voor het kopen en afsteken 
van vuurwerk. Zij moeten ervoor zorgen dat het vuur-
werk veilig wordt gebruikt en dat er geen overlast is. 
Dat wil zeggen dat andere mensen er geen last van
hebben, bijvoorbeeld als het veel lawaai maakt of  als
het wordt gebruikt om dingen te vernielen, zoals 
prullenbakken of brievenbussen.
• Alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar mag
je vuurwerk kopen en in je bezit hebben. 

• Vuurwerk mag alleen worden gekocht bij een erkend
verkoopadres, dat zijn winkels met een speciale 
vergunning en die voldoen aan de veiligheidseisen.

• Vuurwerk mag alleen worden afgestoken vanaf  
31 december om 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari
02.00 uur ‘s nachts. 

• In Rotterdam zijn vuurwerkvrije zones. Op deze 
plekken mag je dus geen vuurwerk afsteken. Rond
de Erasmusbrug en op het Stadhuisplein mag in
ieder geval geen vuurwerk afgestoken worden. Kijk
voor de andere vuurwerkvrije zones (ook bij jou in 
de buurt) op www.rotterdam.nl/oudennieuw

• Illegaal vuurwerk mag je nooit kopen of  in je bezit
hebben.

Veiligheid voorop!

Dit vuurwerkdossier is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Soms kan het zo zijn dat je door andere 
kinderen wordt overgehaald om vuurwerk 
af  te steken. Als je dat niet wilt, of  het is 
gevaarlijk, wat doe je dan? 

Hoe zeg je ‘nee’?

Tip 1
Loop weg, dat is misschien niet zo stoer, 
maar altijd beter dan iets tegen je zin in 
doen.

Tip 2
Geef je mening en kijk of  er iemand in de
groep is die het met je eens is. Probeer 
samen de rest over te halen.

Tip 3
Stel voor om iets heel anders te gaan 
doen. Nee zeggen is niet altijd makkelijk, 
je hebt er moed voor nodig. Maar het 
belangrijkste is, dat je opkomt voor wat 
je zelf  wel of  niet wilt.

22%
gezicht

27%
ogen

handen
9%
vingers

Halt
Als je je niet houdt aan de vuurwerkregels, dan 
kan de politie je doorsturen naar Halt. Je kunt een
Halt-straf  krijgen voor: 
• het afsteken van vuurwerk buiten de periode 

waarin het mag; 
• het in bezit hebben van consumentenvuurwerk 

tot 50 kilo, buiten de periode dat je vuurwerk 
mag kopen of  afsteken; 

• het in bezit hebben van onder andere licht 
professioneel vuurwerk tot 25 kg; 

• strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.

Wist je dat…
De helft van de vuurwerk-
slachtoffers jonger is dan 
21 jaar?

Wist je dat…
27% van alle vuurwerkslacht-
offers gewond raakt aan zijn of
haar ogen? Vorig jaar werden in
Nederland zelfs 23 ogen helemaal
blind door vuurwerk.

De vuurwerkbril is tijdens Oud en
Nieuw het beste om te dragen,
beter dan een ‘normale’ bril. Van
een normale bril kan het glas mak-
kelijk breken en er kan vuurwerk
tussendoor schieten. Een vuurwerk-
bril is gemaakt van polycarbonaat.
Dit betekent dat de bril heel erg
sterk is. Ook sluit de vuurwerkbril
goed aan op je gezicht, zodat er
bijna geen vonkjes of  rondvliegende
stukjes tussen je hoofd en je bril
passen. Draag je een bril? Zet 
dan je vuurwerkbril over je eigen 
bril heen.

Vraag 5: 
Welk vuurwerk is sinds dit jaar niet 
meer te koop in Nederland?

Romeinse kaars

Babypijltjes

Sterretjes

Zet je bril op!

Bescherm je ogen met de 
vuurwerkbril

• Vanaf hoe laat mag je
vuurwerk afsteken?

• Waar mag je vuurwerk
afsteken.

Lees er meer over in deze folder!

Ongelofelijke 
oogweetjes 

• Je iris bepaalt de kleur van 
je ogen. Heb je veel pigment
(kleurstof) in je ogen, dan 
heb je donkere ogen, bruin 
of  donkergroen, heb je weinig 
pigment dan zijn ze blauw 
of  grijs. 

• Je knippert 22 keer per 
minuut. Meisjes zelfs nog
vaker! 

Antwoorden.
Vraag 1. Jongens; Vraag 2: 6 meter; Vraag 3: Piloot;
Vraag 4: Eveneveel kans op oogletsel; Vraag 5: Babypijltjes.Vuurwerk?
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Binnenkort zal de politie een bezoek brengen aan  
de groepen 3 t/m 8.
Zij zullen voorlichting over vuurwerk geven.  
Daarnaast zullen zij de veiligheid in Delfshaven  
bespreekbaar maken.

Uiteraard zal de inhoud van dit bezoek afgestemd 
worden op de leeftijd van de kinderen.




