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De Ouder- en Kind Academie
Elke ochtend koffie en thee inloop van 8.15-9.00 uur
Tijdens deze koffie-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.

Maandag 3 oktober 8.30u: 
Start uitleen reken- en taaltassen
Vanaf maandag 3 oktober starten we met de uitleen 
van de reken- en taaltassen van de Valentijnschool. Alle 
ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 
tot 4 kunnen zich inschrijven voor de uitleen van deze 
tassen. De ouders/verzorgers hebben de keus uit 3 dagen 
in de week waarop zij in de schoolbibliotheek terecht 
kunnen om een leesboek en een rekenspel te lenen. Meer 
informatie kunt u krijgen bij juf Sahila, onze medewerker 
ouderbetrokkenheid van de Ouder en Kind Academie 
Valentijnschool.

Maandag 3 oktober 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 bijeenkom-
sten hebben betrekking tot het creëren van een zo’n vei-
lig mogelijk wijk- en leefomgeving voor onze kinderen. 
Samen werken we aan een veilige toekomst voor onze 
opgroeiende kinderen!

Het thema voor deze maandag: Social Media; gevaren en 
signalering van “onjuist” gebruik!

Vrijdag 7 oktober 9.00u 
Directie-inloop
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de 
Valentijnschool 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.

Dinsdag 25 oktober 9.00u en 13.00u 
Start cursus Peuterinzicht!
Voor de ouders/verzorgers van de peuters op peuter-
speelzaal De Dolfijn start vanaf deze dag de cursus 
Peuterinzicht. Schoolmaatschappelijk werkster Naoual 
zal samen met de peuterspeelzaal juf Petra en Sahila 
deze cursus verzorgen en organiseren. De cursus duurt 
5 weken en zal elke dinsdag plaatsvinden in de depen-
dance van de Valentijnschool. Meer informatie kunt u 
krijgen bij de schoolmaatschappelijk werker Naoual.

Alle ouderbijeenkomsten van De Ouder- en Kind  
Academie vinden plaats in de aula van de Valentijn-
school en in het ouderlokaal op de dependance.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeenkom-
sten, dan kunt u terecht bij Sahila.

Nieuws uit de MR:

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

Mededelingen

Nog 1 week....

Tassen kleuters

Maandag 3 oktober start de uitleen van de 
Valentijntassen voor leerlingen van groep 1, 2, 
3 en 4.
 
U schrijft zich toch ook in!
 
Op onze website en via de Parro-app kunt u 
een fimpje zien over de Valentijntassen.
 
Voor meer informatie en inschrijven kunt u 
terecht bij Sahila

valentijntassen

De MR is dit schooljaar alweer van start gegaan. 

We mogen dit schooljaar drie nieuwe MR leden 

verwelkomen. Vanuit de personeelsgeleding heeft 

Wouter van Dorp plaats genomen in de MR en 
vanuit de oudergeleding komen Kamalia Errakba 

en Gulhan Pehlivan ons versterken.



 

Nieuwe collega's geinterviewd door 
LeerLingen van de Leerlingenraad

Inteview juf Intan
Wat is u naam?
Intan Samsuria.                    
Bent u getrouwd?
Ja, ik ben 1 jaar getrouwd.
Heeft u kinderen?
Ja, ik heb een zoon van 1 jaar.
Wat zijn uw hobby's?
Eten en spelen met mijn man en zoon.
Wat doet u het liefst als u thuis bent?
Spelen met mijn man en zoon en foto's maken.
Zijn er meer familie leden die leerkracht zijn?
Nee, helaas niet.
Waarom wilde u juffrouw worden?
Ik wilde heel erg graag kinderen helpen.
Wilde u al juf worden toen u klein was?
Nee, ik wilde in een bedrijf gaan werken.
Op welke school werkte uw voor de Valentijn?
Ik ben net afgestudeerd. Dit is mijn eerste school.
Waarom bent u op deze school gaan werken?
Ik was al 1 keer invaller op de Valentijn en ik vond het hier super leuk.
Hoe vindt u het hier?
HEEL ERG LEUK!
In welke groep geeft uw les?
Groep 1a.
Wat is uw lievelingsvak?
Spelling.
Wat is uw beste vak?
Spelling
Waarom vindt uw het leuk op de Valentijnschool?
Het is heel leuk en er zijn lieve collega's.
Wat zijn we te vergeten vragen?
Misschien leuk om te vertellen dat ik uit China en Indonesië kom

Wat is uw naam? 
Deniece Brouwer 
Bent u getrouwd?
Nee, maar ik heb wel een vriend                                     
Wat doet u het liefst als u thuis bent?
Lezen, foto’s maken, filmpjes kijken en leuke dingen doen  
met mijn vriend en concerten bezoeken
Waarom wilde u juf worden?
Ik wil heel graag kinderen helpen
Wilde u al juf worden toen u klein was?
Ja, op de middelbare school wist ik het al zeker
Zijn er meer familieleden die leerkracht zijn?
Ja, een nichtje van mij is ook juf
Op welke school zat u voor u op de Valentijnschool kwam?
Op de Akkers in Spijkenisse
Hoe vind u het hier op de Valentijnschool?
Ik vind het leuk en leerzaam
In welke groep geeft u les?
Ik geef les in groep 7a
Wat is uw lievelingsvak?
Geschiedenis, tekenles en Engels
Wat is uw beste vak?
Taal en Spelling
Waarom vindt u het leuk op de Valentijn?
Er zijn hier hele lieve collega’s en lieve, leuke kinderen
Wat zijn we vergeten te vragen?
Ik vind het leuk om met Snappet’s te werken en dat we  
hier ook extra vakken hebben zoals 6+

Geschreven door 

Nirmine en Meva 

van de leerl
ingenraad

juf Deniece

Interview afgenomen door 

Yagmur en Turkan van de 

Leerlingenr
aad



 

Interview  
juf Melanie
Wij zijn van de leerlingenraad en we hebben juf Melanie geïnter-
viewd. We hebben de juf paar vragen gesteld.

De juf is getrouwd met haar lieve man Erik Buddenbaum. Ze 
heeft een dochter van 3 jaar oud en die heet Fien. Wat ze het 
liefste doet in haar vrije tijd is koken, lezen en spelen met haar 
dochter Fien. 

Ze wilde juf worden, omdat ze werkte met een jongen met 
autisme. Toen juf Melanie klein was wilde ze vrachtwagenchauf-
feur worden. Dat vonden wij wel grappig. Voordat ze naar de Va-
lentijnschool kwam, werkte ze eerst op een Montessorischool, 
maar dat vond ze niet zo leuk. Dus zocht ze naar een andere 
school en gelukkig hadden ze hier een plek in groep 1. 
Ze zit hier al bijna een jaar op school en vindt het een leuke 
school met veel culturen.  
Wat ze het liefste doet in de klas is spelen met de kinderen en 
voorlezen.

Dit was de interview, ik hoop dat jullie haar nu beter kennen.

Groetjes Jurnalia & Ayman 

Interview  
meester Willem
Meester Willem heeft een vriendin. Zij is 26 jaar. Meester 
Willem heeft geen kinderen.
De hobby’s van meester Willem zijn: gamen, computeren 
en knutselen.
Hij heeft geen familieleden die in het onderwijs werken. 
Door onze meester Barend wilde meester Willem meester 
worden. Zij zijn namelijk vrienden van elkaar en door de 
verhalen van meester Barend is hij naar de Pabo gegaan.
Meester Willem heeft op de Springbok, de Breinetschool 
en Tangramschool gewerkt.
Op de Valentijnschool heeft hij het erg naar zijn zin en 
vindt het heel erg leuk. 
Hij geeft les aan groep 5a. Zijn lievelingsvak is Naut (natuur 
en techniek).
Hij vind het hier leuk vooral omdat er hier lieve juffrouwen 
en meesters werken en lieve kinderen op school zitten.

Interview afgenomen door  
Effecan, Atakan en Adilena

Inkomsten - uitgaven  
schooljaar  2015 - 2016:

In de MR-vergadering van september 2016 zijn de inkomsten en de uitgaven van het schoolgeld 2015-2016verantwoord. 
De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders deze informatie kunnen inzien.
Enkele ouders hebben toegezegd hun ouderbijdrage 2015-2016 alsnog te betalen. Dit is absoluut noodzakelijk. Wij zullen 
deze ouders nogmaals benaderen. De sponsoring kampgeld zorgt ervoor dat de ouderbijdrage (nog) niet omhoog moet. 

Ouderbijdrage 2016-2017:
Weet u al hoe en wanneer u de ouderbijdrage voor 2016-2017 gaat betalen?
Nog beter, als u al betaald heeft, TOP.

De kosten zijn 95,- voor de leerlingen in groep 8.
De overige leerlingen betalen 45,-.

U kunt de ouderbijdrage contant betalen bij de administratie of overmaken naar:
IBANnummer:      NL11ABNA0542299135 t.n.v. Valentijnschool onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.


