
16
17
18
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30
31

di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
 vr
za
zo
ma

di

wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15

 
Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren

Ouderinloop met directie

Nationale voorleeswedstrijd

Nationaal schoolontbijt

studiedag

Werkweek groep 8 / Voortgangsgesprekken 
groep 1-7 
Voortgangsgesprekken gr 1-7

Voortgangsgesprekken groep 8
Open lessen 6+ / MR
Open lessen 6+
Open lessen 6+
Brieffie

november2016

www.valentijnschool.nl  
NL11 ABNA 0542 299 135

Tel: 010 - 476 11 84
info@valentijnschool.nl

Gijsingstraat 51
3026 RH Rotterdam

Valentijnschool



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 4 november 9.00 uur Directie inloop
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Valen-
tijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijnzijn 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 Valentijn-
school hanteren. De directie-inloop omvat schoolgerela-
teerde agendapunten

Maandag 7 november 9.00 uur  Project Onwijze Moeders
Elke 1e maandag van de maand vindt er een bijeenkomst 
plaats in samenwerking met de politie Marconiplein, de 
stadsmarinier van de gebiedscommissie Delfshaven 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: Radicalisering in  
Nederland; de signalen, de gevaren en de gevolgen ervan 
worden nader toegelicht door een expert op dit gebied. 

Reken en taaltassen
Ouders/verzorgers van alle leerlingen van de groepen 
1 tot 4 kunnen zich nog steeds inschrijven voor de 
reken- en taaltassen van de Valentijnschool. 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 infor-
matie kunt u krijgen bij juf Sahila, onze medewerker 
ouderbetrokkenheid van de Ouder en Kind Academie 
Valentijnschool.

Vrijdag 18 november Thema ochtend:  
De verschillende geloven
Deze ochtend is er een bijeenkomst gericht op de 
verschillende geloven. Wat zijn de overeenkomsten, de 
verschillen en wat houden de verschillende geloofs-
feesten in? Welke normen en waarden hechten we 
met zijn allen aan ons geloof? Bas Dumoulin zal hier 
uitgebreid met u overin gesprek gaan. 

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 ouderbijeen- 
komsten, dan kunt u terecht bij Sahila

Valentijntassen
 
Wat vinden wij het fijn dat al 70 ouders zich hebben  
ingeschreven voor een Valentijntas! 

Reacties van ouders:
 
• Als mijn zoon de tas ziet, gaat hij meteen op de bank  
 zitten om te kijken wat er in zit. Het eerste dat ik moet  
 doen, is voorlezen.
• Ik heb voor het eerst een rekenspel met mijn dochter  
 gespeeld. Ze was zo blij!
• Als ik het boekje heb uit gelezen, vraagt mijn dochter of ik  
 morgen weer een nieuwe wil halen.
• Ik ben blij dat ik dit op school kan doen. Het is voor mij  
 makkelijker. In de bibliotheek vind ik het moeilijk.
• Ook mijn zoon uit groep 6 speelt graag mee en leest aan  
 zijn zusje voor.
 
U kunt zich nog steeds inschrijven bij Sahila en Rachel.

Voor altijd Jong in  
de Schans
 
De winnaars van de voorleeswedstrijd mochten tijdens de KBW naar 
de Schans. Ze hebben daar spelletjes gespeeld met de bewoners van de 
Schans. Hieronder enkele reacties over deze geslaagde middag.
 
Kitty van de Schans:
De bewoners, mijn collega’s en ik hebben het een waardevolle middag 
gevonden! Hartelijk bedankt en een dikke duim voor jullie inzet!!!! 
 
Reacties van leerlingen:
 
• We hebben Pim Pam Pet gespeeld. Mevrouw Loods heeft haar   
 gevoelens geuit en het werd best emotioneel.
• Ik vond het erg leuk om met de oudere mensen een spel te  
 spelen en vragen te stellen.
• Het was leuk om de oudere mensen iets te leren, want ze wist   
 niet hoe het spel ging. Normaal is dat andersom.
• Het was heel leuk in het bejaardenhuis en ik vond dat ze actief   
 meededen.

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.

Valentijnschool



Beste ouders/ verzorgers, 

Via dit bericht wil ik jullie op de hoogte brengen over de ontwikkelingen van de school 
diëtiste. Wij zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het opzetten van een plan, 
waarbij het coördineren van de school diëtiste bij zowel de ouders als de leerkrachten 
duidelijker en transparanter wordt. 
Lekker fit test + BMI 

In het kader van ‘lekker fit’ worden alle kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens een gymles 
door onze school diëtiste (Laura) gemeten en gewogen. Wij bekijken samen met de 
GGD of het kind een gezond gewicht heeft a.d.h.v. het BMI. Wanneer blijkt dat een kind 
iets te zwaar of veel te zwaar is voor zijn/ haar lengte, dan worden ze uitgenodigd voor 
een consult. Tijdens het eerste gesprek wordt het kind in het bijzijn van de ouders weer 
gemeten en gewogen, om te kijken of er in de tussentijd geen veranderingen hebben 
plaatsgevonden (bv. een groeispurt).
Kan beter (KB) of Kan veel beter (KVB)

Bij Laura worden ouders ondersteund om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen 
of aan te pakken. Als uit de lekker fit test blijkt dat kinderen vermoedelijk kampen met 
overgewicht (KB) of ernstig overgewicht (KVB), dan worden de ouders en het kind door 
meester Jorge uitgenodigd voor één of meerdere consult(en). De consulten vinden op 
school plaats op de woensdagochtenden tussen 08.30 uur en 12.45 uur (kantoor van 
Hanneke). Het kan een enkele keer voorkomen dat Laura er ook op maandag is.
Mocht u nog hierover meer informatie willen? Neem dan gerust even contact met mij 
op.

Wij werken met z’n allen aan een goede en gezonde levensstijl!!!!

Schooldietiste

De Bouwkeet

We hebben in de afgelopen weken docenten en leerlingen van de Valentijnschool op 
bezoek gehad en workshops gegeven. Deze samenwerking bevalt ons erg goed en we 
willen graag uitleggen wat Bouwkeet, de maatschappelijke makerspace van Bospol-
der-Tussendijken, nu precies is. 

Bouwkeet is een openbare werkplaats voor iedereen uit de buurt, maar vooral voor 
jongeren van 10 tot 15 jaar. Er zijn diverse werkplaatsen met verschillende machines, 
zoals hout, metaal, spuiterij, textiel, fablab en keramiek. Er zijn hypermoderne 3D-prin-
ters en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook ambachtelijke, traditionele appara-
ten om hout en metaal te bewerken. Je kunt dus bij ons terecht om dingen te maken, 
te leren met en van anderen en met plezier bezig te zijn. 

Spreekt dit jou aan en wil je graag deelnemen aan een van de workshops bij Bouwkeet, 
loop dan even bij ons binnen en schrijf je in!

www.bouwkeet.org

Van 14 t/m 18 november gaan de leerlingen van de 
groepen 8 op werkweek naar de Stulp in Baarn. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben er 
ontzettend veel zin in. Het wordt vast voor een ieder 
een onvergetelijke ervaring. Fijn dat u al betaald heeft. 
Indien u dit vergeten bent, wilt u de bijdrage zo spoe-
dig mogelijk betalen? De rekeningen voor het huis, 
de bus, de materialen zijn binnen en zij moeten ook 
betaald worden.

De kosten zijn 95 euro (inclusief schoolgeld). 
U kunt contant betalen of op :
IBANnummer NL11abna0542299135 Valentijnschool 
o.v.v. de naam van uw zoon of dochter en klas.

werkweek groep 8

PersoneeL
Juffrouw Sanne Stad is per 31 oktober met  
zwangerschapsverlof.

Juffrouw Celesta Willemse is per 7 november 
werkzaam binnen de zorg in de bovenbouw.



Studiedag
Vrijdag 11 november zijn alle kinderen 
van de Valentijnschool en de Dolfijn 
vrij i.v.m. een studiedag.

Vanaf 21 november start de tweejaarlijkse kwali-
teitspeiling voor onze school. We zijn heel benieuwd 
naar uw mening. Wat vindt u goed aan de Valentijn-
school, wat minder?

De uitslag van dit onderzoek zullen we delen in een 
ouderbijeenkomst en meenemen in onze planning.
Er zijn minder vragen dan 2 jaar geleden. Via het 
door u opgegeven mailadres krijgt u een link toe-
gezonden om in te loggen en daarna de vragen te 
beantwoorden. Als u thuis niet over een computer 
beschikt kunt u gebruik maken van de computers 
van school. Indien gewenst kunt u een papieren 
versie bij de administratie ophalen.
Ook de kinderen van groep 6 t/m 8 en alle leer-
krachten zal worden gevraagd om een vragenlijst in 
te vullen.

Hoe werkt de vragenlijst?
U krijgt zo’n 50 stellingen over hoe dingen op de 
Valentijnschool zijn geregeld. Die stelling kunt u 
waarderen op een vierpuntschaal.
Een paar voorbeelden:
• Onze kinderen worden mediawijs op school;
• Als een aanpak bij mijn kind niet werkt worden we 
betrokken bij het vinden van een oplossing;
• Leerlingen worden gepest door andere leerlingen;
• De communicatiemiddelen van school zijn effec-
tief en modern;
Daarnaast is er de mogelijkheid om de school een 
rapportcijfer te geven en aan te geven wat u heel 
goed/of minder goed vindt aan de school.
Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk ouders 
de vragenlijst invullen.

Ontruimings- 
oefening
Op 31 oktober is er een ontruimingsoefening gehouden. 
Compleet met (kunst)rook en een alarmsignaal
gingen de kinderen naar buiten. 

Alle kinderen waren na het ontdekken van de rook binnen 
5 minuten buiten.Na afloop is er samen met het bedrijf een 
cursus gevolgd. De aandachtspunten worden in de evalu-
atie meegenomen.

Kwaliteitsonderzoek




