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Dodenherdenking
Hemelvaart / Bevrijdingsdag

Moederdag
Geen schoolmelk

Sportdag groep 1 t/m 5 / Boekenmarkt

Ouderinloop met directie

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

 
Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren



Vanuit de ouderkamer
Vrijdag 13 mei:
9.00uur-10.00uur  Directie inloop in de aula. De directie 
inloop is er voor alle ouders/verzorgers die met de 
directie in overleg wil over school en onderwijs gerela-
teerde zaken.

Dinsdag 24 mei:
9.00uur     Themaochtend CJG, Centrum Jeugd en Ge-
zin. Deze ochtend zal een verpleegkundige van het CJG 
informatie, tips en adviezen verstrekken over het veilig 
voorbereid op reis/vakantie gaan. Waar moet u op let-
ten en wat zijn de mogelijkheden voor inentingen? U 
krijgt hier uitgebreid informatie over.

Dinsdag 31 mei:
Alle vrijwilligers van de Valentijnschool gaan op deze 
dag naar de Efteling! Wij willen ze als school hiermee 
bedanken voor hun inzet als vrijwilliger!

Maandag 9 mei  
De inschrijfformulieren voor de Avondvierdaagse 
worden uitgedeeld aan alle leerlingen van de Valentijn-
school. U kunt zich tot vrijdag 13 mei inschrijven om 
mee te lopen met de Avondvierdaagse.

Dit jaar wordt het extra feestelijk want de avondvier-
daagse viert zijn 10 jarig jubileum en zal van maandag 
23 mei tot donderdag 26 mei plaatsvinden!

Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei:
Deze dagen vinden de luizen controles weer plaats 
op de Valentijnschool. Alle leerlingen worden door 
hulpmoeders op een discrete wijze gecontroleerd. Dat 
betekent dat leerlingen individueel worden nagekeken 
op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. 

Op de website van de Valentijnschool kunt u meer 
informatie over de controles vinden in het  
luizenprotocol.

Donderdag 12 mei:
9.00 uur Informatie en inschrijven Valentijntassen.

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groe-
pen 1 tot en met groep 4, krijgen de gelegenheid om 
zich in te schrijven voor de Valentijntassen. In deze tas 
kunt u na inschrijving een boek en reken/taalspel ko-
men lenen in onze bibliotheek op de 1e etage van de 
Valentijnschool. Werkende ouders/verzorgers kunnen 
zich ook inschrijven om 17.00u op deze donderdag.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze mede-
werker ouderbetrokkenheid Sahila.

Woensdag 11 mei is er sportdag voor alle 

leerlingen van groep 1 tot groep 5.Wilt u erop toezien dat uw kind(eren) in 
sportieve kleding en sportschoenen komen?Voor deze dag hebben we graag nog 

hulpouders nodig die bij de verschillende 

spellen kunnen begeleiden. U kunt zich 

opgeven bij Sahila.

Sportdag



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.

Maandag 30 mei, dinsdag 31 mei en vrijdag  
3 juni komt de schoolfotograaf 
voor alle kinderen van de Valentijnschool en psz 
de Dolfijn. U krijgt nog een informatiebrief

Personeel

t-shirt

schoolfotograaf

Juffrouw Anoushka Bouwman is LIO’ er in groep 2D 
tot het eind van dit schooljaar.

Schoolgeld 
Ruim 58 % van de ouders heeft het schoolgeld 
betaald. Na een herinnering blijken er altijd 
ouders te zijn, die direct betalen. 

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: NL11 ABNA 0542 299 135   t.n.v. 
de  Valentijnschool  onder vermelding van de 
naam van uw kind en  groep. 

Laat in ieder geval weten, hoe en wanneer u 
wilt betalen. 

Andere data 
Het schoolreisje voor de groepen 1 en 2 is 
verzet van 20 naar 13 juni. 

De finals voor de groepen 7 en 8 is verzet van 
16 naar 23 juni.

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

Op 16 mei is 

de school  

gesloten 

i.v.m.  

Pinksteren.



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!

Op vrijdag 22 april staat de teller van de sponsorloop op 
2184,-

Veel geld moet nog binnenkomen. Groep 8B is  
momenteel de absolute koploper bij het opgehaalde 
geld.

De leerlingenraad heeft besloten om het sponsorgeld 
te besteden aan de schoolpleinen.

Door: Jurnalia, Amane-allah en Sara

 We zijn naar het scheepvaart en transport college in 
Rotterdam gegaan met een aantal kinderen van de 
groepen 7.  

We gingen als eerst naar de 13de verdieping dat duurde 
6 minuten, echt heel erg lang! Toen we daar aankwamen 
kregen we wat te drinken en lolly’s. Toen we klaar waren 
met eten en drinken gingen we naar de collegezaal en 
kregen een Powerpoint presentatie over de haven van 
Rotterdam. Daarna kregen we informatie over wat  
we gingen doen die dag. We werden in 3 groepen  
verdeeld en de ouders werden ook in 3 groepen  
verdeeld. 

De kinderen gingen 3 activiteiten doen een van die ac-
tiviteiten was meten is weten. We gingen de inhoud van 
3 verschillende voorwerpen uitrekenen. Toen we klaar 
waren kregen we een tasje als bedankje dat we waren 
gekomen om de school te bezoeken. 

We gingen naar de ingang en we moesten wachten op 
een paar mensen om naar de Spido te gaan!!! Het werd 
avond en het uitzicht was heel erg mooi. We gingen nog 
even kletsen met juf Corrie, dat was erg leuk. We hebben 
ook hele leuke foto’s gemaakt. Daarna zijn we tikkertje 
gaan spelen op de Spido.
Het was erg gezellig om naar de stc trip te gaan.

Sponsorloop

Stc trip

Elk kind van deze tijd mag tot zijn 

recht komen 

van binnen uit naar buiten,

        het geluk ervaren vanuit de diepe 

betekenis van het leven.

Geluk



Goedemorgen  
zonneschijn

 

Je kan leerling van de maand worden als je op tijd  
bent, je netjes gedraagt in de les, de dans heel 
goed kent of op een andere unieke manier posi-
tief opvalt in de lessen. Als leerling van de maand 
wordt jouw gezicht gezien op Facebook en je krijgt 
ook nog een kleinigheidje! 

Dit is Derely Ost, leerling van de  maand maart 
2016 Van onze locatie op de Valentijnschool!
Volgens dansjuf Adrijana Beumer verdient Derely 
deze titel.
Derely  is erg gefocust en toegewijd aan de dans-
school vertelt dansjuf Adrijana’
‘’Wat het mooiste is aan Derely is haar liefde en 
passie voor dans.Als ze er is gaat ze er helemaal 
voor’’
Wat is een GOT2GROOVER...Dit is een echte Got-
2Groover!

Leerling van de 
maand bij 
Got 2 Groove



Op woensdag 11 mei 2016 organiseert de Valentijnschool weer een Boekenmarkt!
U kunt ons helpen door kinderboeken, die niet meer gebruikt worden, in te leveren, zodat wij deze boeken  
kunnen verkopen. U kunt ook kinderboeken ruilen. Op maandag en dinsdag kan dit bij de groepsleerkracht of bij 
Sahila. Op woensdag kunnen er geen boeken meer worden geruild.

Met de opbrengst van deze markt gaan wij nieuwe boeken kopen voor onze schoolbieb.
Wij zien u graag op onze Boekenmarkt!

uitslagen Kidsrun

Boekenmarkt



Elk jaar doet de Valentijnschool mee aan het school-
voetbaltoernooi voor groep 8. Scholen in Rotterdam 
strijden met elkaar om de titel beste voetbalschool van 
Rotterdam. De Valentijnschool deed dit jaar mee met 
twee meisjes teams en ook twee jongens teams.  
Op woensdag 30 maart begon het toernooi met 
wedstrijden tegen scholen uit de buurt, team 1 van de 
jongens en team 1 van de meisjes wisten eerste te  
worden van de poule en mochten door naar de  
volgende ronde. 

De tweede ronde van het schoolvoetbal werd  
gehouden op woensdag 13 april, de meiden speelden 
hun wedstrijden bij Blijdorp en de jongens bij Vreelust. 
Zowel de jongens als de meisjes wisten zich dankzij 
hun fantastische inzet te plaatsen voor de finales bij 
Spartaan ’20. 

Woensdag 20 april was het dan eindelijk zover, de 
finales bij Spartaan ‘20. De meisjes en jongens moesten 
eerst nog een aantal poule wedstrijden zien te winnen 
voordat er eventueel aan een finale deelgenomen kon 
worden. Het was een heerlijk zonnige dag en onder het 
toeziend oog van de supporters wisten zowel de jon-
gens als de meisjes een aantal wedstrijden te winnen! 
Helaas was het niet genoeg voor een finale, maar wat 
hebben we genoten van de inzet van beide teams! 

Schoolvoetbal groep 8




