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De Ouder- en Kind Academie
Elke ochtend koffie en thee inloop van 8.15-9.00 uur
Tijdens deze inloop maakt u, onder het genot van een 
kop koffie of thee, kennis met andere ouders van de 
Valentijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijn. Daarnaast 
vinden er regelmatig ouderbijeenkomsten plaats. Sahila, 
onze medewerker ouderbetrokkenheid kan u daar meer 
informatie over geven. Zij is elke dag werkzaam in de 
Ouder- en Kind Academie. 

 
Vrijdag 2 september 9.00u: Directie inloop
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Valen-
tijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijn zijn van harte 
welkom tijdens deze bijeenkomst. De directie-inloop is 
een belangrijk onderdeel van het educatief partnerschap 
tussen ouders en school die wij hier op de Valentijnschool 
hanteren. De directie-inloop omvat school gerelateerde 
agendapunten. 
 

Maandag 5 september 9.00u: Project Onwijze Moeders
Elke 1e maandag van de maand vindt er een bijeenkomst 
plaats in samenwerking met de politie Marconiplein en 
de wijkagent van Bospolder Tussentijden.  De bijeen-
komsten hebben betrekking tot het creëren van een zo’n 
veilig mogelijk wijk en leefomgeving voor onze kinderen. 
Samen werken we aan een veilige toekomst voor onze 
opgroeiende kinderen! 
Het thema voor deze maandag is werkgelegenheid. 
Hoe zit het met de werkgelegenheid voor onze jonge-
ren in deze wijk? Hoe zit het met de stageplekken voor 
onze schoolgaande jongeren? Wilt u meer weten over 
dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom op deze 
bijeenkomst! 

 
Vrijdag 9 september 9.00u: Bouwkeet
Ouders/verzorgers kunnen kennis maken met de Bouw-
keet gelegen aan de Schiedamse Weg. De Bouwkeet is 
een plek waar kinderen een paar keer per week buiten 
schooltijd, onder begeleiding van professionals, aan 
de slag kunnen gaan met verschillende materialen en 
activiteiten. Bijvoorbeeld een technische activiteit. Wilt u 

meer weten over de Bouwkeet? Komt u dan naar deze 
bijeenkomst. U krijgt informatie in de aula en aanslui-
tend een rondleiding in de Bouwkeet. 
 

Vrijdag 16 september: Keep it clean Day! 
Deze ochtend staat in het teken van schone straten en 
omgeving. Als ouder kunt u bijdragen aan een schone 
omgeving voor onze kinderen, door samen met een 
aantal kinderen van de Valentijnschool de straten 
rondom school en het schoolplein schoon te vegen. 
Doet u ook mee van 10-11 uur? U kunt zich opgeven bij 
Sahila. Samen krijgen we onze straten wel schoon! 
 

Maandag 19 september 9.00u: Lekker Fit
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitgebreid informatie 
van onze Lekker Fit docenten en onze schooldiëtiste 
over de werkwijze Lekker Fit. 
 

Dinsdag 27 september 9.00u: Peuterinzicht 
Een cursus bedoelt voor de ouders/verzorgers van de 
peuterspeelzaal De Dolfijn. Deze cursus zal gegeven 
worden door de schoolmaatschappelijk werker van De 
Dolfijn. 
 

Cursus Taalrijker! Start dinsdag 6 september 9.00 uur
De cursus omvat de Nederlandse taal en computer-
vaardigheden om bijvoorbeeld uw eigen administratie 
digitaal uit te kunnen voeren. De cursus zal 2 keer per 
week, op dinsdagochtend en donderdagochtend, 
plaatsvinden in het ouderlokaal van de dependance.  
Voor vaders is er gelegenheid om deel te nemen na 
schooltijd. U kunt zich opgeven bij Sahila.
 
Alle ouderbijeenkomsten van De Ouder- en Kind Aca-
demie vinden plaats in de aula van de Valentijnschool 
en in het ouderlokaal op de dependance. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de ouder- 
bijeenkomsten, dan kunt u terecht  bij Sahila.

Zoals u waarschijnlijk al hebt gehoord en gelezen, is de Valentijn dit jaar gestart met de Parro app. 
Inmiddels zijn er al meer dan 150 ouders die de app hebben geïnstalleerd. Fantastisch!

Met deze app willen wij de communicatie tussen school en ouders vereenvoudigen. Steeds meer informatie 
zal via deze app worden verstrekt. Zo zal in de loop van dit schooljaar ook de nieuwsbrief, het brieffie, worden 
verspreid via de Parro app. Verder zal de leerkracht van uw zoon of dochter specifieke zaken die in de groep 
spelen op deze manier communiceren. (Foto’s van uitjes, mededelingen en vragen)
 
Mocht u de app nog niet hebben geïnstalleerd:
•  Heeft u nog geen emailadres doorgegeven, doe dit dan alsnog;
•  kijk in uw email of u een mail heeft ontvangen daarin een koppelcode van het parro team;
•  Download de Parro app in de Playstore of Appstore;
•  Als u de Parro heeft geopend, moet u uw e-mailadres en wachtwoord invoeren. Als u het ingevoerd  
 heeft, wordt gevraagd om de koppelcode. Let op: de koppelcode die u heeft ontvangen, is ALLEEN voor  
 u bestemd, zo beschermen wij de privacy van uw kind;
•	 Maandag 5 september 2016 om 15.30 uur vindt er een informatie bijeenkomst  over de Parro app plaats  
 in de aula.

Parro

Naam op tasOm verwarring te voorkomen is het 
handig om de naam van uw zoon/dochter op de tas en jas  te  vermelden.

Boodschappen doen wordt nu nog leuker.
Bij elke 10 euro krijgt u een spaarpunt voor onze 
school die u kunt doneren via het internet.
Wij gaan aangeven waar we voor gaan sparen. Deze 
doelen kunnen we aanpassen als we heel veel punten 
verzamelen.
Dit kunnen materialen zijn voor het schoolplein of 
materialen voor in de klassen. Jumbo verdeelt een be-
drag van 45.000 euro over alle deelnemende scholen. 
Hoe meer schoolpunten, hoe groter het bedrag dat 
onze school kan besteden aan spel- en leermaterialen.
 

Hoe kunt u sparen voor onze school? 
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- 
een schoolpunt met een unieke code bij de deelne-
mende Jumbo-winkels. Op deze website https://www.
jumbosparenvoorjeschool.nl/kbs-valentijnschool/ kun 
je heel eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan 
de Valentijnschool.
 
Wij hopen dat u de komende weken naar de JUMBO 
gaat voor uw dagelijkse boodschappen

Wij doen mee met JUMBO Sparen voor 
je school! Gaat u ons helpen?



Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Indien u interesse heeft, kunt u 
contact opnemen met het plaatsingsbureau van Kinderopvang Kiddooz 
tel: 010-2041826/010-2041829 plaatsing@kiddoozz.nl

De Valentijn heeft: Dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 u. en op ma/di/do/vr een na-
schoolse opvang tot 17.30 u. Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht.

Driehoeksplein  
Festijn
Woensdag 14 september vindt het Driehoeks-
plein Festijn plaats. Een initiatief van buurt-
bewoners in samenwerking met de Valentijn-
school. We gaan een gezellige middag voor de 
kinderen en ouders uit de buurt organiseren 
met verschillende activiteiten en een hapje en 
een drankje. U komt toch ook?
Om 12.30 u. starten de activiteiten en het festijn 
wordt om 18.00 u. afgesloten.

Kaaskoppen en 
dokwerkers
 
De groepen 7 doen in september en oktober mee 
aan het zuivelproject Kaaskoppen en dokwerkers. 
Hiervoor zullen zij een bezoek brengen aan de 
Markthal, bij de Wereld van Smaak. Daar krijgen 
ze informatie over gezond voedsel en zullen ze 
zelf lekkere tussendoortjes maken. Verder bezoe-
ken de leerlingen een biologische boerderij, waar 
ook gesport zal gaan worden. In de klas worden 
er lessen over gegeven en als afsluiting maken de 
kinderen een verslag van het project. Daarvan zal 
een krant worden gemaakt. Deze wordt aangebo-
den aan de wethouder op woensdagmiddag 26 
oktober, in de Markthal. 
Voor alle uitstapjes is het gewenst als er een paar 
ouders meegaan. De uitnodiging volgt binnen-
kort via de Parro app.

16 september 
KeepitClean 010
 
Tijdens deze Rotterdamse schoonmaak-dag gaat 
ook De Valentijnschool tussen 10 en 11 uur mee-
helpen aan een schone omgeving.
 
Onze schoolpleinen zijn openbaar en dat merken 
wij in de ochtend aan al het afval op het plein. 
Tijdens de lessen zullen de leerkrachten aandacht 
besteden aan zwerfafval en wat de nadelen daar-
van zijn. Met een groep leerlingen en hopelijk 
een groep ouders met hun zoon/dochter gaan 
we het zwerfafval opruimen.
 
Als ouder kunt u zich bij Sahila opgeven om mee 
te helpen. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Uw zoon/dochter mag dan voor een half uurtje 
uit de klas om mee te helpen.

Leerlingenraad
 
Op de Valentijnschool hebben wij een leerlingenraad.
In deze leerlingenraad zitten leerlingen van groep 
6 tot en met 8. De leerlingen zijn gekozen door hun 
klasgenoten.
Er zal de komende weken een verkiezing zijn in de 
groepen 6 om drie nieuwe leerlingen toe te voegen 
aan de leerlingenraad. De leerlingenraad komt 1 keer 
in de 5 weken bij elkaar om ideeën vanuit de kinde-
ren uit te wisselen en goede, haalbare ideeën uit te 
voeren. Het doel is om kinderen meer betrokkenheid 
te geven binnen de Valentijnschool. Samen maken 
we de school beter en veiliger.

In het Brieffie zullen wij u informeren over ideeën die 
er vanuit de leerlingenraad komen.

even voorstellen...
Mijn naam is Eveline van der Meijs en ik ben kindercoach op de Valentijnschool.

Het doel van een Kindercoach is om vaardigheden aan te leren waarmee kinde-
ren lastige situaties kunnen oplossen. Verder bied ik begeleiding in het zelf vin-
den van oplossingen en ga ik samen op zoek gaan naar de mooie eigenschappen 
van het kind. Ieder kind is uniek en juist dit maakt iedere coaching anders!

Mijn passie om kinderen te helpen, is ontstaan tijdens de jaren voor de klas. Lek-
ker in je vel zitten, is een voorwaarde om tot leren te komen. Dat is dan ook de 
reden waarom ik de opleiding tot Kindercoach heb gedaan.
De humor, kracht en eigenheid van kinderen, daar geniet ik van!
Ik coach vanuit mijn hart. Zonder oordeel en vol vertrouwen gaan we samen voor 
het gestelde doel.

Wanneer u zich afvraagt of ook uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching, 
laat het de leerkracht van uw kind weten. Na overleg tussen de leerkracht en IB’er 
over de hulpvraag, plannen we een kennismakingsgesprek in.

Nomineer nu jouw favoriete leraar! Meld via www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl je favoriete 

leraar aan. Het is belangrijk dat je aangeeft waarom deze 

leraar de beste is. Want binnenkort kan iedereen via deze 

website stemmen op de leraar die hem of haar het meest 

aanspreekt.



SchooL Sport Vereniging  
Bospolder-Tussendijken
Wat is de School Sport Vereniging?
De Valentijnschool is een School Sport Vereniging. Dat wil zeggen dat er verschillende sportvereni-
gingen trainingen komen geven op school en in Pier 80. 

Voor wie is de School Sport Vereniging?
De School Sport Vereniging is voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de Valentijnschool.

Welke sporten kan je leren?
Op de Valentijnschool bieden wij dans (Got2Groove), Taekwondo (martial Arts Rotterdam Taekwon-
do), jongens en meiden voetbal (FC Maense) en Judo (JCR Judo) aan. 

Wat verwacht de School Sport Vereniging van jou?
Je geeft je op voor het hele schooljaar! Elke week wordt er getraind, behalve in de schoolvakanties. 
De kinderen doen mee aan wedstrijden, toernooien en/of competitie. 
Deze wedstrijden kunnen plaatsvinden in het weekend! 
Ouders zorgen zelf voor het vervoer van hun kind. 

Wat kan je van de School Sport Vereniging verwachten?
•	 Het	is	een	echte	vereniging	
•	 Vakbekwame	trainers
•	 Elke	week	trainen
•	 Veel	wedstrijden,	toernooien	en	competities	
•	 De	verenigingen	zijn	eindverantwoordelijk!

Waar en hoe laat worden de lessen gegeven?
De voetbal trainingen worden op maandagmiddag gegeven in Pier 80. 
De judo lessen worden gegeven op woensdagmiddag in Pier 80.
De dans lessen worden gegeven op donderdagmiddag in de speelzaal van de Valentijnschool. 

Personeel
Juffrouw Marieke en haar man  hebben 
sinds augustus gezinsuitbreiding met 
een dochter ‘Nola’.  

Wij feliciteren hen en wensen hen veel 
plezier en geluk.

Verzuim en te laat komen
Op donderdag 25 augustus heeft leerplicht een koppentelactie gehouden.  
6 gezinnen krijgen een oproep en zij moeten uitleggen, waarom de kinderen afwezig waren. Het aantal telaat-
komers is zorgelijk en daar gaan we komend schooljaar flink op inzetten. Elk kind hoort om 8.30 uur in de klas op 
zijn/haar stoel in de klas aanwezig te zijn.  Op tijd komen is goed, want samen starten moet. Leerplicht zal na een 
waarschuwing ingeschakeld gaan worden. Op de site kunt het verzuimprotocol nalezen.

Verder is er de eerste schoolweek aandacht besteed aan de overige schoolregels:
•	 Samen	spelen,	samen	delen	elkaar	niet	vervelen;
•	 Pesten	is	nooit	goed,	zorg	dus	dat	je	aardig	doet;
•	 Alle	dingen	hebben	een	doel,	kapot	maken	is	niet	cool;
•	 Nederlands	is	onze	taal,	op	school	spreken	we	het	allemaal;
•	 Rennen	doe	je	op	het	schoolplein,	binnen	moet	je	rustig	zijn.

Schoolgeld:
De afhandeling ( verzoek tot betaling, herinneringen en natuur-
lijk het betalen ) van het schoolfonds wordt door de directie / 
administratie verzorgd.
Waarom?
•	 De	relatie	tussen	de	leerkracht,	ouders	&	kinderen	vinden		 	
 we van essentieel belang voor het schoolsucces! Meerdere   
 verzoeken om schoolfonds te betalen door de leerkracht  
 komt de relatie niet ten goede (Educatief partnerschap).
•	 Schoolfonds	mag	geen	onderwerp	van	gesprek	zijn	tijdens			
 rapportgesprekken.
•	 We	vinden	het	van	belang	dat	de	leerkracht	zich	vooral	 
 bezighoudt met het geven van goed ‘passend’ onderwijs!   
 Administratie, waar mogelijk, dus beperken.
 Weet u al hoe en wanneer het schoolgeld gaat betalen?
 De kosten zijn €  95,-  voor de leerlingen in groep 8.  
 De overige kinderen betalen  €   45,-  per jaar.                      

U kunt het schoolgeld contant betalen of storten op:
IBANnummer	:	NL11ABNA0542299135	t.n.v.	de		Valentijnschool	
Ouderbijdrage onder vermelding van de naam van uw kind en 
de groep.



Schooltijden
Voor alle groepen worden de volgende tijden  
aangehouden: Maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag:  van 8.30 tot 15.30 uur inclusief overblijven.
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags vrij.

De schooldeur gaat 15 minuten voor aanvang van de 
lessen open. Zorg dat uw kind op tijd op school komt. 
Laatkomers storen de lessen. 
Alle deuren gaan ’s morgens open, zodat de leerlingen 
via de kortste weg naar hun klas kunnen gaan. 

De kinderen van de groepen 1 worden in de klas 
opgehaald.Om dit te stroomlijnen vragen wij u om 
via de vooringang naar binnen te gaan en nadat u uw 
kind heeft opgehaald, het pand via het kleuterplein te 
verlaten. 

Na schooltijd worden de groepen 2 via het binnenplein 
naar buiten gebracht. U wordt verzocht om via het hek 
uw kind op te halen en naar huis te gaan. Dit in ver-
band met de drukte op de gangen en de ingangen aan 
de voorzijde van het gebouw.

Kennismakings- 
gesprek 
Alle ouders zullen door de leerkrachten benaderd 
worden voor een kennismakingsgesprek.  
Deze gesprekken zullen vanaf 22 augustus t/m 9  
september gevoerd worden.

Dit gesprek, in het kader van educatief partnerschap, 
is bedoeld om kennis te maken, wederzijdse ver-
wachtingen uit te spreken en de samenwerking met 
elkaar te bevorderen. 
‘Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: 
zorgen voor optimale omstandigheden met betrek-
king tot de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan 
en het welbevinden van de leerlingen’. 
Dus: Een goed resultaat in een prettig klimaat met 
aandacht voor de talenten van ieder kind.

Zorgkaart - 
Administratie
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een 
zorgkaart mee gekregen. Deze kaart moet u thuis 
invullen en weer meegeven naar school. De ouders 
van de leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen de 
kaart van de leerkracht. De leerkrachten houden de 
zorgkaart in hun groepsmap. 
Wilt u bij wijziging van gegevens dit op het formulier 
aangeven met een kruisje?
Graag extra aandacht voor het emailadres. Veel infor-
matie wordt per mail verzonden.

HuLp bij  
activiteiten
Er komt nog een brief, waarin u zich kunt opge-
ven om te helpen bij allerlei activiteiten. Bij de 
start van het schooljaar hebben we gemerkt, 
dat we extra hulp kunnen gebruiken bij allerlei 
activiteiten. 

U kunt zich opgeven bij de klassenouders, de 
groepsleerkrachten en de directie. Niet afwach-
ten en denken een ander doet het wel. De leer-
krachten MOETEN pauze hebben en de kinderen 
moeten begeleid worden. Alvast bedankt! 

Uw rol bij de ontwikkeling van uw kind op school is onmisbaar.

Uitnodiging  
Rotterdamse 
Onderwijsparade

Voor ouders en verzorgers van 
kinderen op basisschool en 
voortgezet onderwijs.

Als ouder of verzorger wilt u natuurlijk dat het goed gaat 
met uw kind. Dat het gelukkig is en goed mee kan komen. 
Ook als u het niet ziet. Een deel van die tijd zit uw kind op 
school. Daarom is het zo belangrijk dat u weet wat er speelt 
op school.  Sterker nog: u heeft een onmisbare rol bij de 
ontwikkeling van uw kind. Want u maakt het verschil. Ook 
als het gaat om het onderwijs! 

Misschien vraagt u zich af  hoe u nog steviger betrokken kunt 
raken bij de ontwikkeling van uw kind op school. Of  vraagt u 
zich af  hoe en wanneer u met uw kind in gesprek gaat over 
alcohol en drugs. Of  het nieuws. Antwoorden op deze vragen 
krijgt u op de Rotterdamse Onderwijsparade. Centraal staat 
hoe u als ouder of  verzorger uw kind nóg beter kunt ondersteu-
nen in zijn of  haar ontwikkeling.

U krijgt ook allerlei praktische tips. Bijvoorbeeld over hoe u 
thuis op een speelse manier, het lezen en huiswerk maken kunt 
aanmoedigen. 

De wondere wereld van het kinderbrein
Volwassenen kunnen hun hersenen ontwikkelen door hun 
gedrag en omgeving te veranderen. Maar dit betekent ook 
iets voor het kinderbrein! Want wist u dat dit toch weer anders 
werkt? Hoogleraar Margriet Sitskoorn weet er alles van. Zij 
deelt haar kennis met u tijdens het algemene gedeelte voor alle 
deelnemers. Onderaan deze flyer vindt u een beknopt over-
zicht van alle workshops. 

De Onderwijsparade begint op woensdag 5 oktober om 9.00 uur 
met een inloop. Het programma start om 9.30 uur en duurt tot 
11.30 uur. 

9.00 uur Inloop
9.30 uur Opening door wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, 

jeugd en zorg) 
9.40 uur Monique van Reusdisueli van Ouderplatform 010 

vertelt over haar ervaringen en ideeën over hoe u als 
ouder of  verzorger het verschil kunt maken op school.

9.45 uur Margriet Sitskoorn over de werking van het kinderbrein
10.30 uur Start workshops 
11.30 uur Einde 

De Onderwijsparade is gratis toegankelijk en vindt plaats in de 
Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1 – 2 in Rotterdam. 
Aanmelden kan tot en met 30 september via internet: 
www.onderwijsparade.nl. 

U vindt daar ook het programma en een meer informatie over alle 
workshops. 

De workshops worden gegeven door leraren, experts en andere 
onderwijsprofessionals.
Een workshop duurt 50 minuten en u kunt zich deze ochtend voor 
één workshop inschrijven. 

U kunt zich inschrijven voor een workshop over… 

1 hoe denkspellen kunnen helpen de unieke vaardigheden van een kind optimaal te ontwikkelen. 

2 hoe u met alledaagse bezigheden en spel de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren.

3 hoe u als ouder van een kind op de basisschool het leren thuis een goede plek kunt geven

4 hoe u uw invloed bij het maken van huiswerk positief  kunt inzetten, ook al is alles op school nu anders dan toen u jong was. 

5 hoe u uw kind kan helpen kiezen uit alle mogelijkheden binnen het onderwijs.

6 hoe u ervoor kunt zorgen dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk verloopt. 

7 hoe u goed en slim kunt samenwerken met de basisschool. 

8 hoe u goed en slim kunt samenwerken met het voortgezet onderwijs. 

9 de leerroutekaart, die duidelijk maakt via welke praktische stappen een kind bij zijn droomberoep kan komen.

10 hoe en wanneer u onderwerpen als alcohol, drugs, gamen met uw kind bespreekt. 

11 de rol van vaders bij de opvoeding, en bij de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind op de basisschool.

12 hoe u het gesprek aangaat als uw kind bang is om ergens te logeren, een spreekbeurt te houden, voor monsters onder het bed…

13 hoe u thuis spelenderwijs en tijdens de dagelijkse bezigheden de taalontwikkeling van uw kind bevordert.

14 hoe u onder andere de woordenschat van uw kind vergroot door thuis over het nieuws te praten.

15 wat u als ouder kunt doen om uw kind bij te staan bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. 

16  wat u kunt doen als uw kind niet graag naar school gaat.

17 hoe u samen met uw kind plezier kunt beleven aan lezen. Ook: overzicht van verschillende boeken die geschikt zijn voor kinderen 
in groep 3 en 4. 

18 hoe u rekening kunt houden met de ontwikkeling van het kinderbrein en hoe u de bijbehorende processen kunt ondersteunen.

19 hoe u als ouder samen met kinderen creatieve oplossingen bedenkt voor volwassen (ontwerp)problemen. 

20 hoe het komt dat dingen maken zo goed is voor kinderen. 

woensdag 5 oktober

U komt toch ook? 


