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Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren

The Final in Ahoy
Studiedag

Vaderdag
Schoolreisje groep 1 t/m 7

Brieffie / uitnoding rapportgesprek

Wijkmuziekschool Theater Zuidplein 

Afsluiting 6+ groep 1-2 en 7-8 / MR
Afsluiting 6+ groep 5/6
Afsluiting 6+ groep 1-2 en 3-4 /  
Musical groep 8a

Schoolfotograaf / Ouderinloop met directie

Begin Ramadan

9.00 -10.30 Ouderbijeenkomst Logo Zomer
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Ouder en Kind Academie activiteiten

Op dinsdag 24 mei heeft een Turkse delegatie vanuit 
Kayseri een bijeenkomst bijgewoond van onze  
methodiek Onwijze Moeders. 
 
Deze methodiek wordt maandelijks in de Ouder en 
Kind Academie georganiseerd door Sahila en Marco 
den Dunnen van politie Marconiplein. De methodiek  
is erop gericht om samen met de politie in gesprek  
te gaan over de veiligheid in onze wijk en hoe te  
werken aan een veilige toekomst voor onze  
opgroeiende kinderen.

De Turkse delegatie bestond onder andere uit de  
gouverneur van Kayseri, de hoofdcommissaris van  
de politie Kayseri, hoofd inlichtingendienst, hoofd  
misdaadbestrijding, hoofd terreurbestrijding.  
De delegatie heeft kunnen ervaren hoe de ouders  
hier op de Valentijnschool samen met de politie 
werken aan het zo veilig mogelijk toekomst van onze 
kinderen te creëren! De delegatie was zeer tevreden 
over het bezoek.

Koffie en thee inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur 
Elke ochtend is er gelegenheid om, onder het genot 
van een kop koffie of thee, in gesprek te gaan met 
andere ouders.

Vrijdag 3 juni  van 9.00 uur tot 10.00 uur  Directie inloop     
De directie inloop is er voor alle ouders. Tijdens deze 
inloop kunt u in gesprek gaan met de directie over 
school en onderwijs gerelateerde zaken. Dit ten be-
hoeve van het bevorderen van educatief partnerschap 
en onderwijs ondersteunend gedrag.

Maandag 13 juni 9.00 uur tot 10.30 uur
Thema ochtend met de politie van Marconiplein.
Deze ochtend zal er aandacht besteed worden aan de 
veiligheid in de wijk.

Cursus TaalRijker!
Na de zomervakantie starten we hier op de Ouder en 
Kind Academie een geheel nieuwe cursus. De cursus 
omvat Nederlands, rekenen en computervaardigheden 
om uw eigen administratie beter te kunnen doen. De 
cursus duurt 16 weken en vindt 2 keer per week in de 
ochtend plaats.
U kunt zich opgeven bij Sahila.

Er is regelmatig onduidelijkheid over de gymkleding van 

de kleuters. Vanaf volgend schooljaar willen wij het volgende afspre-

ken over de gymkleding de kinderen uit groep 1 – 2.

Iedere leerling mag naast zijn ondergoed en schoenen 

een sportbroekje aan. Dit is niet verplicht. Het dragen van 

badjassen zal niet meer worden toegestaan.

Gymkleding  kleuters
Wheelies lijken de rage van dit moment te zijn. Op diver-
se 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 meer op school 
zien.

Mocht een kind toch met deze schoenen op school 
komen worden de ouders gebeld om andere schoenen 
te brengen.

wheelies

Ouderworkshop schooldietiste
Op maandag 30 mei zal er in de aula de ouderworkshop “ontbijt en gezonde keuzes” plaatsvinden.  
Deze workshop zal worden verzorgt door Laura (school diëtiste), Meester Jorge  
(Vakleerkracht L.O.) en juffrouw Aynur (leerkracht en tolk).

De workshop is in principe bedoeld voor de uitgenodigde Turkse en Bulgaarse ouders/verzorgers van  
onze school. U bent ook van harte welkom bij deze informatieve en interactieve bijeenkomst.  
U kunt zich opgeven bij onze medewerker ouder betrokkenheid Sahila. Wij starten om 09.00 uur en het 
duurt tot ongeveer 10.15 uur.

Personeel
Juffrouw Marieke van 2B 
gaat per 15 juni met zwanger-
schapsverlof. Juffrouw Marian  
Schuijbroek zal op donderdag en 
vrijdag haar vervangster zijn.



Cito toetsen

De groepen 1 en 2 maken gebruik van de Leerlijnen Jonge Kind. De doelen omvatten vaardig- 
heden die leerlingen in die leeftijdsfase zouden moeten beheersen.
 
Wij hebben besloten om de CITO in groep 2 niet meer af te nemen. Alleen in uitzonderlijke geval-
len wordt een landelijk genormeerde toetsen (zoals CITO) door de leerkracht in samenspraak 
met de intern begeleider afgenomen. Dit betreft een situatie waarbij er een verschil is tussen de 
verwachting van de leraar en de prestatie van de leerling.

De cito eindtoets

45 van de 50 leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de eind citotoets.
Na berekening van de leerresultaten en toetsing aan de kaders van de inspectie heeft de Valentijn-
school een ongecorrigeerde score van 531,8.
De hoogste score is 549. Een groot compliment voor deze leerling en de school!

De Valentijnschool krijgt verschillende scores, die vergeleken kunnen worden met het landelijk 
gemiddelde (ongecorrigeerde score) en met het gemiddelde van vergelijkbare scholen (gecorri-
geerde score LG).
 
Landelijk gemiddelde: 534,5
Valentijnschool:  531,8
Ongecorrigeerd: 534,6
Valentijnschool Gecorrigeerd: 540,1

Bovenstaande houdt in dat we het héééééél goed gedaan hebben in vergelijking met  
scholen met dezelfde schoolpopulatie. Wij streven het ongecorrigeerde landelijk  
gemiddelde na. Onze schoolontwikkeling is dan ook gericht op: onderwijsondersteunend gedrag 
van ouders, rekenen en het vasthouden van de goede resultaten.

Deze zomer verschijnt de 6e editie van Groeten 
uit…, het familievakantiemagazine voor ouders en 
hun kinderen uit groep 1 t/m 4. 

In het magazine staan weer allerlei nieuwe leerzame 
en leuke activiteiten die ouders samen met hun  
kinderen kunnen doen in de zomerperiode.  
Activiteiten die thuis of elders uitgevoerd kunnen 
worden. Het tijdschrift bevat ook tips voor leuke 
uitstapjes in Rotterdam.  De teksten zijn zodanig 
geschreven dat ook laag opgeleide ouders ermee  

 
 
 
 
aan de slag kunnen.Een groeiend aantal scholen 
blijkt het magazine te waarderen. Zowel van scho-
len als van ouders ontvangen we positieve reacties. 
Vorig jaar hebben ruim 100 scholen in Rotterdam 
het tijdschrift besteld.  

De Valentijnschool deelt deze vakantiemagazine uit.

De 6e editie van Groeten uit ...

The final
The Final is een groot Rotterdams school- 
sportevenement (onder schooltijd) voor  
leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.  
Gedurende het schooljaar vinden er kwalifi-
catiewedstrijden plaats in elf sporten in de 
verschillende gebieden van Rotterdam. 
 
De Valentijnschool heeft zich weer voor een 
aantal sporten geplaatst. De winnaars uit de 
gebieden strijden op donderdag 23 juni 2016 
tijdens The Final in Ahoy om de felbegeerde 
podiumplekken. De school met de meeste  
winnaars wint uiteindelijk de prestigieuze  
wisselbeker.  De kinderen van de Valentijn-
school die deel zullen nemen aan dit  
evenement krijgen t.z.t een brief mee naar  
huis van meester Jorge en Juffrouw Debbie.



vakantiebieb

Onderstaande brief is verstuurd.

3e herinnering
        
Beste ouders,
Bij controle van de financiële administratie 
blijkt dat U nog niet (volledig) voldaan heeft 
aan uw financiële verplichtingen.

U bent voor Uw zoon/ dochter ........................
..……………………………….., groep ……    
nog een bedrag verschuldigd aan vrijwillige 
ouderbijdrage.  
Totaal te betalen: €………………… 

U heeft toegezegd te zullen betalen of heeft 
u in overleg met de directie een regeling 
getroffen. Wij verwachten, dat u aan uw 
financiële verplichting zal voldoen. 

U kunt de bijdrage overmaken op  
rekeningnummer NL11ABNA0542299135 
t.n.v. Valentijnschool ouderbijdrage  
onder vermelding van de naam en de groep 
van uw kind(eren).

Als u vragen heeft over uw betalingsachter-
stand of u wilt langskomen om uw situatie 
te bespreken, kunt u in gesprek gaan met de 
directie. U hoeft niets meer te doen, wanneer 
u intussen betaald heeft.

ouderbijdrage

Vrije dag:
De studiedag is op vrijdag 17 juni.  
Alle leerlingen van de Valentijnschool  
en de Dolfijn zijn VRIJ.


