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Valentijnschool

9.00 - 10.30 u. Ouderbijeenkomst Logo Lente / MR

Halve finale veldvoetbal groep 5/6

Ouderinloop met directie / Mini Final

Kids Run

Voeding en Bewegingweken / Brieffie Speciaal

Halve finale veldvoetbal groep groep 8

 
Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren



Vanuit de ouderkamer
medewerking van de politie en de wijkagent in de ouder-
kamer van de Valentijnschool. Onderwerpen die aan bod 
komen hebben onder andere te maken met gevaren van 
straatcultuur, gevaren van social media, criminaliteit in de 
wijk. Ook komen onderwerpen aan bod over vuurwerk,  
gevaren en risico´s van het drinken van energiedrankjes 
enz. Daarnaast komen er regelmatig verschillende  
instanties naar deze bijeenkomsten waar u mee in gesprek 
kunt gaan over uw bezorgdheid over de wijk en alle andere 
vragen die u heeft over de veiligheid in de wijk.

Het project wordt elke eerste maandag van de maand 
georganiseerd in de aula van de Valentijnschool. De 
school en de ouders/verzorgers dragen graag bij aan 
dit project. Wij willen met zijn allen dat onze kinderen 
in een veilige leefomgeving kunnen opgroeien. Deze 
bijeenkomsten en de gesprekken die moeders ( ouders 
) samen met de politie voeren, vormen een gezamenlijk 
doel, namelijk: de toekomst van onze kinderen op een 
zo veilig mogelijk manier te realiseren!

Luizencontrole:
De afgelopen maand heeft er een luizencontrole plaats-
gevonden bij alle leerlingen van de Valentijnschool.  
U heeft per brief informatie hierover ontvangen.  
Samen met een aantal enthousiaste hulpmoeders heb-
ben we de controles gehouden. De controles zijn  
belangrijk om uit te voeren. Landelijk heerst er regel-
matig luis op scholen. Als school hanteren we een 
luizenprotocol en daar zijn we met de hulp van ouders 
mee aan de slag gegaan. Leerlingen waarbij luis of neten 
is geconstateerd, hebben een brief meegekregen met 
advies en tips om hoofdluis te behandelen.
Wij hopen samen met u te werken aan een hoofdluis-
vrije school!

(de volgende ontrole is op woensdag 11 mei)

Maandag 4 april 9.00 uur        
Thema Straatcultuur en veiligheid in de wijk:  
Dit thema is onderdeel van het project ´ONWIJZE  
MOEDERS` tijdens deze ochtend zal de politie van  
Marconiplein, de wijkagent en de stadsmarinier  
Danielle van den Heuvel, met u in gesprek gaan over 
uw vragen omtrent de veiligheid in de wijk.  
Waar maakt u zich zorgen over? Wat vindt u van de  
problematiek hier in de wijk? Ook zal er uitgebreid 
gepraat worden over straatcultuur. Wat is straatcultuur 
en wat betekent dat voor uw wijk?

Dinsdag 5 april 9.00 uur
Zwanger? Net moeder geworden? In het Mamacafé 
kunt u andere ( aanstaande ) moeders ontmoeten in 
een gezellige omgeving. U kunt ervaringen en tips 
uitwisselen. Ook kunt u bijeenkomsten en workshops 
bijwonen die gericht zijn op interessante onderwerpen 
zoals babymassage en spelen met je baby.
Het Mamacafe is iedere dinsdagochtend open van 
9.00u tot 11.00uur in de dependance van de  
Valentijnschool.

Vrijdag 8 april 9.00 uur
Directie inloop in de aula. Alle ouders zijn van harte 
welkom om tijdens deze inloop in gesprek te gaan 
met de directie van de Valentijnschool. De gesprekken 
hebben betrekking op het educatief partnerschap met 
ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Project `Onwijze Moeders` 
Het project Onwijze Moeders heeft als doelstelling de 
toekomst van onze opgroeiende kinderen op een zo veilig 
mogelijk en stabiele manier te realiseren!
Het is een aanpak gericht op het voorlichting geven,  
kennis overbrengen en informatie verstrekken aan  
moeders van opgroeiende kinderen in de wijk.  
Deze informatie en voorlichting wordt gegeven met  



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 Avond- 
vierdaagse 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.

Personeel

t-shirt

Thuistaal

Schoolgeld

Juffrouw Miranda heeft na ruim 13 jaar 
afscheid genomen van haar groep 5C en 
de Valentijnschool. 
Ze heeft een baan dichter bij haar huis gevonden. 
We wensen haar veel succes en plezier in haar ver-
dere schoolloopbaan.

Juffrouw Sanne is vanaf de Pasen voor  
4 dagen de groepsleerkracht in groep 5C.  
Op dinsdag is juffrouw Wendy de  
groepsleerkracht.

Door deze wisseling is juffrouw Ellen op 
maandag in groep 4A.

Juffrouw Ellen en Wendy zijn na hun  
verlof weer begonnen.

Ruim 55 % van de ouders heeft het schoolgeld 
betaald. Na een herinnering blijken er altijd 
ouders te zijn, die direct betalen.

De paasviering, 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: NL 11 abna 0542299135  
t.n.v. de Valentijnschool
onder vermelding van de naam van uw kind  
en groep.

Kinderbijslag binnen, eerst het schoolgeld pin-
nen!
Laat in ieder geval weten, hoe en wanneer u 
wilt betalen.

Bij het CBS verscheen recentelijk het jaarboek 
Onderwijs in cijfers. Hierin heeft het CBS een 
aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen 
binnen het onderwijs op een rij gezet.

Eén ervan is dat de thuistaal van invloed is op 
schoolprestaties in het basisonderwijs.

Leerlingen met een niet- westers allochtone 
achtergrond, die thuis geen Nederlands 
spreken, scoren veel lager op de Eindtoets van 
Cito dan leerlingen die thuis wel Nederlands 
spreken. De verschillen zijn vooral groot op het 
onderdeel taal, maar leerlingen die thuis geen 
Nederlands spreken doen het ook minder 
goed op het onderdeel rekenen/ wiskunde.

De meivakantie  is van:
maandag 25 april t/m  vrijdag 6 mei.



waarom 15 minuten lezen per dag?

Het motto van het Jeugdsportfonds is 
“alle kinderen moeten kunnen sporten!”

Zij creëren sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen tot 18 jaar die in ge-
zinnen leven met weinig geld, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. 
Dit betekent dat het Jeugdsportfonds de contributie betaalt.

Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de site 
 gedaan worden door professionals uit het onderwijs, sportverenigingen,  
hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van 
het Jeugdsportfonds. Informatie kunt u vinden op de site: 
www.jeugdsportfonds.nl

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit 
als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die 
dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun 
woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. 
Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergro-
ten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau 
worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt 
tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun 
talent beter ontwikkelen.

Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in 
het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen 
te stimuleren in het vrij lezen.

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten 
zorgt voor een leven lang leesplezier!

Op 21 maart vond de informatiebijeenkomst met als thema 
‘Begrijpend lezen in groep 4’ plaats. Tijdens de bijeenkomst 
gaf Juf Chabeli de ouders de volgende informatie: - Wat 
is begrijpend lezen? - Wat zijn de voorwaarden voor het 
begrijpend lezen? - Hoe wordt het begrijpend lezen in de 
groep aangeboden? - Hoe kunnen de ouders het begrij-
pend lezen thuis ondersteunen? Als afsluiting speelden de 
ouders een quiz op hun telefoon. Tijdens de quiz werden er 
vragen gesteld over alles wat juf Chabeli tijdens de bijeen-
komst had besproken. Chabelly (de moeder van Djayklin) 
was de ultieme winnaar!

Subsidie voor sporten

Begrijpend lezen 
in groep 4



Mijn sport 
boekje

Klassen niet  
storen!

De kinderen  hebben het nieuwe ‘Mijn Sport’ boekje  
gekregen. (De kinderen vullen het aanmeldformulier in. 
Op dit formulier kunnen ze geen activiteit invullen!!)

Dit is een formulier om een eigen profiel aan te maken.
De kinderen krijgen een email met inloggegevens. Met 
die inloggegevens kunnen ze zich inschrijven voor een 
activiteit.

Kinderen die al een profiel hebben, hoeven dus geen 
formulier in te vullen. Zij hebben al inloggegevens.

Het formulier kunnen ze inleveren in de doos bij de 
ingang! Donderdag worden de formulieren opgehaald 
door Zowel. Kinderen die te laat zijn, kunnen het for-
mulier zelf naar Zowel in pier 80 brengen.

Wheelies lijken de rage van dit moment te zijn.  
Op diverse scholen in Nederland zijn er al ongelukken 
gebeurd.  
Er zijn vooral ongelukken gebeurd terwijl kinderen de 
trap aflopen. Bovendien is het ook nog eens niet goed 
voor je voeten om hier de hele dag op te lopen.  
Wij willen deze schoenen daarom niet op school zien.

Als er, nadat de school begonnen is om half negen, nog 
brood of een boodschap moet worden doorgegeven 
aan de kinderen, graag bij de administratie af- of  
doorgeven. Niet de klassen storen!

wheelies



we mogen naarBlijdorp!Op maandag 4 april gaan de groepen 5 en op 

vrijdag 8 april gaan de groepen 6 naar blijdorp. 

We zullen hier van 9.00 uur tot 14.30 uur aan-

wezig zijn. 

Meer informatie over de invulling van deze 

dag volgt nog.

enthousiaste 

moeder gevonden

Voor de vacature binnen de oudergeleding 

hebben wij een geschikte, enthousiaste moe-

der gevonden die vanaf 5 april onze MR komt 

versterken. Het gaat om Wendy Limon, de 

moeder van Jairo uit groep 4a.

De volgende MR vergadering is op 5 april.

Tandart!Onze school is binnenkort aan de beurt 

voor de halfjaarlijkse tandartscontrole en 

eventuele behandeling.
We krijgen nog bericht over de exacte 
datum.



Campagne voor het zwem-ABC
Twee jaar geleden heeft met groot succes de campagne 
voor het zwem-ABC plaatsgevonden, ontwikkeld door 
de Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden. Deze 
campagne willen wij nu herhalen voor alle leerlingen 
uit groep 3 van de basisscholen in Rotterdam.
 
Leren zwemmen is in ons waterrijke land erg belangrijk. 
Wij zijn bijna altijd in de buurt van water en zoeken het 
graag op in zwembaden, recreatieplassen of de zee. Elk 
jaar worden wij helaas weer geconfronteerd met ver-
drinkingsgevallen. Als een kind goed kan zwemmen, is 
dat een zorg minder. Daarom is zwemmen volgens het 
zwem-ABC zo belangrijk. A is aanleren, B is beter wor-
den en C is complete zwemvaardigheid. De zwemdi-
ploma’s A en B zijn noodzakelijke tussenstappen, maar 
alleen met het complete zwem-ABC diploma op zak 
kan een kind echt veilig in, om en op het water spelen.
 
Om kinderen en ouders te informeren en te overtuigen 
van de noodzaak van het zwem-ABC, willen wij hen 
graag via de scholen inlichten middels een informa-
tiepakket. Het pakket bestaat uit een speciale map 
met een informatiefolder, een waardebon, waarbij de 
ouders en kinderen kans maken op het winnen van 

het complete zwem-ABC en een folder waarin staat 
hoe ouders eventueel subsidie kunnen aanvragen voor 
zwemlessen. Tevens zit er voor de kinderen een strip-
boekje bijgesloten over Vin de vis, waarin op speelse 
wijze wordt uitgelegd dat zwemmen belangrijk is.
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als uw school de 
informatiepakketten onder de kinderen en ouders zou 
willen verspreiden. De pakketten zijn bestemd voor de 
leerlingen uit de groepen 3.
 
De pakketten worden op de scholen uitgeleverd in de 
3e week van maart. Op 5 april zal wethouder Visser het 
startsein geven voor de campagne door het 1e informa-
tiepakket uit te reiken aan een leerling van een van de 
Rotterdamse basisscholen. 
De informatiepakketten kunnen vanaf woensdag 6 april 
aan de leerlingen uitgereikt worden.
 
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact 
met ons opnemen via info@rotterdamzwemt.nl. Mocht 
u geen prijs stellen op de informatiepakketten dan 
vernemen wij dat ook graag.

Voeding en beweging

van 11 t/m 22 april zijn de voeding en beweging weken met diverse activiteiten voor ouders zoals een ontbijt-
workshop, de MoederMambo (dansen met uw kind bij juf Guendoline) en het traditionele Valentijn Vader Voetbal 
op vrijdagmiddag 22 april! Inschrijfformulieren komen er aan!

Tandart!




