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Ouderinloop met directie

Sinterklaas

Tussenevaluatie klassenouder - leerkracht

Brieffie

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

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
 vr
za

Kerstdiner 18.30

Vrije dag
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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 december 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.

Dinsdag 6 december 9.00 uur op de dependance Thema 
taalontwikkeling.  
De logopediste verzorgt deze ochtend een informatie 
ochtend betrekkende de taalontwikkeling bij kinderen. 
De bijeenkomst zal gehouden worden op de dependance 
van de Valentijnschool. 

Maandag 12 december 9.00 uur -  Politie Marconiplein en 
stadsmarinier 
Thema Jongerenwerk en omgaan met vuurwerk:
Danielle van den Heuvel en Marco den Dunnen geven 
deze ochtend informatie over de mogelijkheden van het 
Jongerenwerk. Wat kan deze instantie betekenen voor de 

jongeren in deze wijk als het gaat om te bemiddelen, te 
ondersteunen en te adviseren rondom stageplekken en 
de mogelijkheden om te werken. 
Daarnaast zullen zij u informatie geven over de gevaren 
van het gebruik van vuurwerk.

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/verzor-
gers 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.

Woensdag 21 december - Kerstdiner 
Op woensdag 21 december vieren we met zijn allen 
Kerst. De leerlingen hebben op die dag het kerstdiner in 
hun groep. De ouders zijn van harte welkom in de aula. 
Neemt u ook wat lekkers mee? 
Alle ouderbijeenkomsten van De Ouder- en Kind Acade-
mie vinden plaats in de aula van de Valentijnschool en in 
het ouderlokaal op de dependance. 

 
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeenkomsten, 
dan kunt u terecht bij Sahila.

Delegatie Europese Burgemeesters
Op woensdag 9 november heeft de Valentijnschool een delegatie van 23 burgemeesters uit verschillende landen van 
Europa op bezoek gehad. 

De burgemeesters hadden een conferentie Radicalisering in Europa. Op de Valentijnschool wordt er nauw samen 
gewerkt met de politie, de wijkagent en de stadsmarinier om de veiligheid van onze kinderen in de wijk te bewerk-
stelligen en te waarborgen. Deze samenwerking wordt gerealiseerd door het aanbieden van informatie bijeenkom-
sten voor voornamelijk de moeders,onder de naam Onwijze Moeders! Deze bijeenkomsten omvatten verschillende 
onderwerpen. Zo wordt er onder andere informatie gegeven over de gevaren op straat, de gevolgen van het hebben 
van een strafblad, de gevaren van sociale media en nog veel meer. Maar er wordt ook besproken hoe we kinderen 
kunnen begeleiden bij werk en stage bijvoorbeeld. Daarnaast krijgen de leerlingen politielessen aangeboden die te 
maken hebben met de samenleving. Het samenwerken door middel van het aanbieden van deze activiteiten, helpt 
het bijdragen aan een zo veilig mogelijk toekomst voor onze kinderen in deze wijk!
De burgemeesters waren zeer onder de indruk dat wij als school in de wijk samen met ouders en leerlingen werken 
aan een veilige toekomst. De Valentijnschool acht het erg belangrijk om onze kinderen een veilige toekomst per-
spectief te kunnen bieden, niet alleen in het onderwijs maar ook in de verdere schoolloopbaan van de kinderen en 
daarmee ook hun verdere toekomst!

We zijn trots op alle partijen die deze samenwerking tot stand brengen: School, ouders/verzorgers, leerlingen, politie 
en de stadsmarinier!

Wakzwemmen 
Tijdens een speciale zwemles hebben de kinderen van groep 5 en 6 
geoefend met het wakzwemmen. 

De zwemonderwijzers van Zwembad West hebben met de kinderen 
een aantal levensreddende oefeningen gedaan. De kinderen heb-
ben o.a. geoefend hoe ze uit een wak moeten klimmen en hoe ze 
anderen daarbij kunnen helpen. Compleet gekleed in winterkleren 
zijn ze het water ingegaan. Dat maakte het extra zwaar, maar ook 
meer realistisch.
Het was voor de kinderen heel spannend, nuttig en leuk om mee te 
maken.Daarbij hebben ze ook ervaren dat je soms meer kunt dan je 
denkt! Mooi om te zien dat iedereen zo enthousiast heeft meege-
daan. We zijn trots op jullie!



VuurwerkbriLLen  
van de gemeente  
Rotterdam

De gemeente levert aan alle Rotterdamse basis-scholen vuurwerkbrillen. Bij 
de vuurwerkbrillen is een vuurwerkfolder gevoegd. Met deze folder leren de 
leerlingen meer over vuurwerk en ontdekken ze hoe ze hier veilig mee om 
kunnen gaan. Ze worden tevens aangespoord om bij zowel het afsteken als 
kijken naar vuurwerk een vuurwerkbril te dragen om zo oogletsel te voor-
komen. Ook leren de kinderen meer over het oog, vuurwerk, regels omtrent 
vuurwerk, waar je vuurwerk mag afsteken en de afsteektijden. Ze lezen ook 
over een vuurwerkslachtoffer en de gevolgen van oogletsel. In de laatste 
schoolweek voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen de vuurwerkbril 
mee naar huis.

Vuurwerk?
Een oog is een wonderlijk orgaan. Vraag maar eens of  je diep in de ogen van één van je

klasgenoten mag kijken. Je ziet van alles. Bescherm je ogen altijd goed. Zeker met Oud en

Nieuw. Hoe? Lees in deze folder de tips.

De gemeente Rotterdam vindt het superbelangrijk dat 
jij goed beschermd van Oud en Nieuw kunt genieten. 
Daarom biedt de gemeente alle basisschoolkinderen in 
Rotterdam een gratis vuurwerkbril aan!

Vraag 1: 
Wie zijn er vaker kleurenblind?

Meisjes

Jongens

Evenveel meisjes als jongens

Er zijn wetten en regels voor het kopen en afsteken 
van vuurwerk. Zij moeten ervoor zorgen dat het vuur-
werk veilig wordt gebruikt en dat er geen overlast is. 
Dat wil zeggen dat andere mensen er geen last van
hebben, bijvoorbeeld als het veel lawaai maakt of  als
het wordt gebruikt om dingen te vernielen, zoals 
prullenbakken of brievenbussen.
• Alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar mag
je vuurwerk kopen en in je bezit hebben. 

• Vuurwerk mag alleen worden gekocht bij een erkend
verkoopadres, dat zijn winkels met een speciale 
vergunning en die voldoen aan de veiligheidseisen.

• Vuurwerk mag alleen worden afgestoken vanaf  
31 december om 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari
02.00 uur ‘s nachts. 

• In Rotterdam zijn vuurwerkvrije zones. Op deze 
plekken mag je dus geen vuurwerk afsteken. Rond
de Erasmusbrug en op het Stadhuisplein mag in
ieder geval geen vuurwerk afgestoken worden. Kijk
voor de andere vuurwerkvrije zones (ook bij jou in 
de buurt) op www.rotterdam.nl/oudennieuw

• Illegaal vuurwerk mag je nooit kopen of  in je bezit
hebben.

Veiligheid voorop!

Dit vuurwerkdossier is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Soms kan het zo zijn dat je door andere 
kinderen wordt overgehaald om vuurwerk 
af  te steken. Als je dat niet wilt, of  het is 
gevaarlijk, wat doe je dan? 

Hoe zeg je ‘nee’?

Tip 1
Loop weg, dat is misschien niet zo stoer, 
maar altijd beter dan iets tegen je zin in 
doen.

Tip 2
Geef je mening en kijk of  er iemand in de
groep is die het met je eens is. Probeer 
samen de rest over te halen.

Tip 3
Stel voor om iets heel anders te gaan 
doen. Nee zeggen is niet altijd makkelijk, 
je hebt er moed voor nodig. Maar het 
belangrijkste is, dat je opkomt voor wat 
je zelf  wel of  niet wilt.

22%
gezicht

27%
ogen

handen
9%
vingers

Halt
Als je je niet houdt aan de vuurwerkregels, dan 
kan de politie je doorsturen naar Halt. Je kunt een
Halt-straf  krijgen voor: 
• het afsteken van vuurwerk buiten de periode 

waarin het mag; 
• het in bezit hebben van consumentenvuurwerk 

tot 50 kilo, buiten de periode dat je vuurwerk 
mag kopen of  afsteken; 

• het in bezit hebben van onder andere licht 
professioneel vuurwerk tot 25 kg; 

• strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.

Wist je dat…
De helft van de vuurwerk-
slachtoffers jonger is dan 
21 jaar?

Wist je dat…
27% van alle vuurwerkslacht-
offers gewond raakt aan zijn of
haar ogen? Vorig jaar werden in
Nederland zelfs 23 ogen helemaal
blind door vuurwerk.

De vuurwerkbril is tijdens Oud en
Nieuw het beste om te dragen,
beter dan een ‘normale’ bril. Van
een normale bril kan het glas mak-
kelijk breken en er kan vuurwerk
tussendoor schieten. Een vuurwerk-
bril is gemaakt van polycarbonaat.
Dit betekent dat de bril heel erg
sterk is. Ook sluit de vuurwerkbril
goed aan op je gezicht, zodat er
bijna geen vonkjes of  rondvliegende
stukjes tussen je hoofd en je bril
passen. Draag je een bril? Zet 
dan je vuurwerkbril over je eigen 
bril heen.

Vraag 5: 
Welk vuurwerk is sinds dit jaar niet 
meer te koop in Nederland?

Romeinse kaars

Babypijltjes

Sterretjes

Zet je bril op!

Bescherm je ogen met de 
vuurwerkbril

• Vanaf hoe laat mag je
vuurwerk afsteken?

• Waar mag je vuurwerk
afsteken.

Lees er meer over in deze folder!

Ongelofelijke 
oogweetjes 

• Je iris bepaalt de kleur van 
je ogen. Heb je veel pigment
(kleurstof) in je ogen, dan 
heb je donkere ogen, bruin 
of  donkergroen, heb je weinig 
pigment dan zijn ze blauw 
of  grijs. 

• Je knippert 22 keer per 
minuut. Meisjes zelfs nog
vaker! 

Antwoorden.
Vraag 1. Jongens; Vraag 2: 6 meter; Vraag 3: Piloot;
Vraag 4: Eveneveel kans op oogletsel; Vraag 5: Babypijltjes.
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