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Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren

Musical groep 8b / Rapporten mee naar huis /  

Ouderinloop met directie

Rapporten / Speeldernis groep 8 / disco groep 8

Suikerfeest 

Suikerfeest / Studiedag

Studiedag

Zomervakantie!

Juli2016
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Ouder en Kind Academie activiteiten

Klassenouders!
Per volgend schooljaar 2016-2017 bent u als ouder 
welkom om u op te geven als klassenouder van de 
groep van uw kind. Wij streven naar maximaal 2 klas-
senouders per groep. Na de zomervakantie kunt u zich 
opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Wij willen de klassenouders van dit afgelopen school-
jaar heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inzet 
als klassenouder! 

 
Schoolapp
Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we op de 
Valentijnschool met de Parro schoolapp. Dit doen we 
om de communicatie tussen ouders en school te ver-
beteren. Voor deze schoolapp is het noodzakelijk om 
uw e-mailadres door te geven aan de leerkracht. Meer 
informatie krijgt u begin volgend schooljaar.

Verlof aanvragen Suikerfeest
Het Suikerfeest valt dit jaar op dinsdag 5 juli en/of  
woensdag 6 juli. Wilt u één dag verlof aanvragen, dan 
kunt u dit melden bij Sahila. Voor alle andere verlof-
aanvragen dient u een verlofformulier in te vullen. Dit 
formulier is bij de administratie verkrijgbaar. De directie 
beoordeelt de aanvraag.

Elke dag koffie en thee inloop van 8.15uur 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 1 juli 9.00u tot 10.00u: Directie inloop.
De directie inloop is er voor alle ouders. Tijdens deze 
direcie inloop kunt u in gesprek gaan met de directie 
over school en onderwijs gerelateerde zaken. Dit ten 
behoeve van het bevorderen van het educatief part-
nerschap en onderwijs ondersteunend gedrag.

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

Jeugdtandverzorging
De stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd  
van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij  
voorkomen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies wordt  
geprobeerd een gezonde mond met een gaaf gebit te behouden.

Na de meivakantie zijn 172 leerlingen van de Valentijnschool gecontroleerd en behandeld.

Voor informatie en aanmeldingsformulieren kunt u terecht op de site: 
www.mondzorgvoorkids.nl/rotterdam

 

Alle 50 ouders die nog (gedeeltelijk) moeten beta-

len, hebben per post en telefonisch een herinnering 

gekregen.   
Bij het rapportgesprek kunt u het schoolgeld contant 

betalen bij de administratie / directie of storten op: 

IBANnummer: NL11ABNA0542299135 t.n.v. de 

Valentijnschoolonder vermelding van de naam van uw kind en groep.
Niet betalen en niets van u laten horen, kan echt niet.

schoolgeld

De kinderen hebben iets leuks om naar uit te kijken; het Jeugd  
Vakantiepaspoort. Dat is de hele zomervakantie lang pret maken  
in en om Rotterdam!

Ook dit jaar maken de kinderen kans om de held van de school  
te worden. Op de site staat straks alle informatie en meer!

De 31e editie van het paspoortje heeft ruim 130 leuke  
bestemmingen waar kinderen gratis of met flinke korting naartoe  
kunnen tijdens de zomervakantie. Het paspoortje is geldig in de 
zomervakantie.

Save the date! Uiterlijk 1 juli worden de paspoortjes op school 
afgeleverd.

De planten hebben veel zorg en liefde nodig tijdens de schoolva-
kantie. Wilt u met de groepsleerkracht/ medewerker ouderbetrok-
kenheid regelen, dat u planten wilt verzorgen? Alvast bedankt!

Het Jeugd  
Vakantiepaspoort

Vakantiezorg



De groep 1a gaat naar 2a, 1b naar 2b, 1c naar 2c, ….. enz. De leerlingen voor de groepen 1 worden  
deze week ingedeeld. Van de vier groepen 2 en 3 zijn drie groepen 3 en 4 gemaakt met een nieuwe 
verdeling. Er moeten nog enige details ( losse dagen en vervanging ) geregeld worden. Wij hopen u 
hier op korte termijn duidelijkheid over te verschaffen. 
 
De overige leerkrachten werken vanuit de zorg en 6+.
 
Nieuw zijn Willem Duijnstee groep 5A (onder voorbehoud gesprek RVKO) en Deniece Brouwer (7A).

Wij zijn ervan overtuigd, dat er een goede groepsverdeling is. Bij de start zijn er gemiddeld 21  
leerlingen per groep.  
 
Mocht u willen reageren, dan kunt u mailen naar valentijnschool@valentijnschool.nl

Teamopstelling schooljaar 2016-2017

Groepstoewijzing 2016-2017
De Dolfijngroepen zullen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open zijn.

Hoe we met de woensdag omgaan is nog een bespreekpunt.

Dolfijn 1 ochtend (dep)

Evelien ma, di, do
Loubna  hele week
Arnette vr
 
Dolfijn 2 ochtend (dep)

Nienke ma, di, do, vr
Marcia  di, do, vr
Arnette ma
 
Dolfijn 3 ochtend

Bianca di, do, vr
Jacqueline ma
Hatice ma, di, do, vr
 
Dolfijn 4 ochtend

Roelie ma, di
Jacqueline  do, vr
Naima ma, di, do, vr

Dolfijn 1 middag 

Evelien ma, di, do
Loubna  hele week
Arnette vr

Dolfijn 2 middag 

Nienke ma, di, do, vr
Marcia  di, (wo), do, vr
Arnette ma

Dolfijn 3 middag

Jacqueline ma
Mieke/Petra di, do, vr
Naima ma, di, do, vr

Dolfijn 4 middag

Roelie ma, di
Jacqueline do, vr
Hatice ma, di, do, vr

Woensdag: Loubna, Marcia, Petra, Hatice, Mieke, Naima



Wegens economische en/of sociale redenen heeft niet ieder kind de mogelijkheid om op vakantie te gaan, waar-
door er kinderen zijn die nooit of nauwelijks echt op vakantie zijn geweest. Voor deze kinderen zetten wij ons in.
 
In Rotterdam en omgeving bieden wij kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar de mogelijkheid een weekje  
zorgeloos op vakantie te gaan bij gastgezinnen in Nederland. De gastgezinnen vangen de kinderen vol  
enthousiasme op en zorgen voor een gezellige daginvulling van de kinderen.
 
Er is een maximum aantal deelnemers. Het is dus van belang de kinderen zo vroeg mogelijk aan te melden  
voor één van de vakanties. Dit kan tot uiterlijk 2 maanden voor vertrek.
 
De vakantieplanning:

 

Aanmeldingen geschieden alléén door verwijzer met bijgevoegd aanmeldformulier of via  
www.aktiefrisselucht.org. Na ontvangst van uw aanmelding, nemen wij contact op met de ouder/verzorger 
en bezoekt een vrijwilliger het gezin voor het invullen van een vakantieboekje. Het is daarom belangrijk dat de 
ouder/verzorger door u op de hoogte is gebracht van uw aanmelding en dat het hier gaat om gastgezinnen.
 
Voor vragen en inlichtingen kunt u ons op donderdag telefonisch bereiken tussen 9.00 – 17.00uur.  
Email kunt u sturen naar afl@stichtinghumanitas.nl.

Actie frisse lucht: Kindervakanties

Vacature mede- 
zeggenschapsraad 
 
In de Medezeggenschapsraad zijn er binnen de  
oudergeleding  twee vacatures en binnen de  
personeelsgeleding ook twee vacatures. 

Geïnteresseerden (zowel ouders als personeelsleden) 
kunnen voor 4 juli een mailtje met motivatie sturen 
naar yvtil@valentijnschool.nl. De verkiezingen 
vinden begin volgend schooljaar plaats.
 

De schoolfotograaf

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 school-
rapport, de hele schoolloopbaan van  
(groep 3 t/m 8) met uw kind mee.  
Tijdens het rapportgesprek levert u beide  
rapporten in bij de groepsleerkracht.

Personeel
Juffrouw Aynur en juffrouw Brigitte zullen ons 
verlaten. Wij bedanken hen voor hun inzet voor de 
Valentijnschool en wij wensen hen veel succes in hun 
verdere (school) loopbaan.

expositie Punt 5 
 
Donderdag 30 juni om 10.45 uur is er bij Punt 5 een  
expositie gemaakt door de Plusklas van groep 3 en 4. 

De expositie is gebaseerd op een bezoek aan het  
Wereldmuseum. De kinderen hebben de tentoonstelling 
Afrika en Rotterdam bezocht. 

Ouders, broers, zussen, tantes... U bent van harte  
welkom om het werk van de Plus-klas te bekijken. De foto’s zijn genomen. De betalingen verliepen 

contant bij de groepsleerkracht in bijgesloten  
enveloppe.
De fotograaf komt op 1 juli het geld ophalen.

Tot die tijd zijn de ingeleverde foto’s op school. 
Mocht u de foto alsnog willen, dan kunt u dit 
bij de administratie melden. De nabestellingen 
gaan via de enveloppe.



Feest in Tangail!
 
In 2013 bestond de RVKO 140 jaar. Ter gelegenheid hiervan is het initiatief ontstaan, om ergens in 
de wereld, waar het hard nodig was, de 67e RVKO school te bouwen. Na grondig onderzoek waar 
en hoe viel de keuze op het twee na armste land ter wereld: Bangladesh. Bovenschools managers 
Peter van Deursen en Riek Timmers reisden in december 2012 af naar Tangail, een stad van 2 mil-
joen inwoners in Bangladesh.  
Zij werden geraakt door de erbarmelijke omstandigheden waaronder de kinderen van duizend 
pros tituees leefden in het bordeel en twee uur per week in steeds afwisselende groepen onderwijs 
ontvingen in de 3 lokalen tellende school ernaast. De keus om voor een school in Tangail te gaan, 
was snel gemaakt!  
 
In de eerste maanden van 2013 bezochten Peter en Riek al onze scholen. Geëmotioneerd en 
ondersteund door de treffende filmbeelden wisten zij de medewerkers van onze scholen van de 
noodzaak te overtuigen. Vol overgave heeft iedereen zich daarna ingezet om ook de leerlingen en 
hun ouders enthousiast te maken. Was het een sponsorloop of het ophalen van lege statiegeld fles-
sen of het bakken van koekjes voor de verkoop. Niets was te gek; met man en macht werd er geld 
ingezameld. Het resultaat mocht er zijn! In oktober 2013 stond er ruim 370.000 euro op de rekening 
voor de bouw en inrichting van de school in Tangail!
 

67e  RVKO SCHOOL
 
Met dit gigantische bedrag kon Terre des Hommes door haar afdeling Zuid-Oost Azië de totale 
realisatie laten uitvoeren. In twee jaar tijd is er, uitsluitend gebruik makend van lokale medewerkers 
en middelen, een fantastisch 18 lokalen tellend schoolgebouw neergezet. Het gebouw is duur-
zaam ingericht. Alle leerlingen hebben prachtige schooluniformen gekregen en de leerkrachten 
een mooie witte jas! De leerkrachten konden aangesteld worden vanuit het budget en zelfs voor 
de eerstkomende jaren is hier nog een garantie voor. In het gebouw is een peuterspeelzaal, krijgen 
de leerlingen van de primary school iedere dag nu les en is er een ouderkamer annex medische 
contrôlepost voor de moeders.

Op 1 april 2016 werd de school onder de oude naam “Harijan Palli Ideal Primary School”,  met het 
logo van de RVKO buiten op het bord, geopend. Door middel van een videoboodschap vertegen-
woordigden Peter en Riek de RVKO bij deze opening. Het was groot feest, de vlag kon in top!
Alle leerlingen en medewerkers van de RVKO kunnen trots zijn op hun 67e RVKO school! Heel har-
telijk bedankt!
 
De video is op onze site te zien.
 
www.rvko.nl film opening school 1 april 2016  
(via nieuwsbericht hoofdpagina)


