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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 Va-
lentijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijn. Daarnaast 
vinden er regelmatig ouderbijeenkomsten plaats. Sa-
hila, onze medewerker ouderbetrokkenheid kan u daar 
meer informatie over geven. Zij is elke dag werkzaam in 
de Ouder- en Kind Academie. 

Dinsdag 7 februari 9.00u
Thema Zindelijkheid:
Deze ochtend verzorgt het CJG (Centrum Jeugd en Ge-
zin) een voorlichting over het onderwerp zindelijkheid 
bij schoolkinderen. U krijgt van de wijkverpleegkundige 
informatie, tips en adviezen hoe u uw kind kan onder-
steunen. 

Vrijdag 10 februari 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 
schoolgerelateerde agendapunten.

Maandag 13 februari 9.00u
Politie Marconiplein en stadsmarinier 
Thema Veiligheid rondom het VanDuylplein:
Danielle van den Heuvel en Marco den Dunnen gaan 
graag met u in gesprek over de veiligheid rondom het 
VanDuylplein. Wat kunnen we met alle partijen doen 
om van het plein een aantrekkelijke en veilige plein te 
maken waar onze kinderen fijn kunnen spelen en samen 
komen? 

Reken en taaltassen

Ouders/verzorgers van alle leerlingen van de groepen 
1 t/m 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. Er zijn nieuwe 
rekenspelletjes aangeschaft om het lenen van een tas 
nog aantrekkelijker te maken.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeen-
komsten, dan kunt u terecht bij Sahila.

Later...
Als ik later meester benvertel ik veel verhalenover ridders, kapiteins die op zee verdwalenals ik later meester bengaan we nooit meer rekenen

maar met krijtjes op het bord
toffe auto’s tekenen

als ik later meester bengaan we lekker sportenen schrijf ikalleen nog maar tienen op rapporten.
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Decemberpost:                                                      
Vandaag belde een ouder van de Korf met drie  
kinderen. Ze wilde weten wat het betekent als een 
school katholiek is. Ze heeft haar kinderen  
‘ongelovig’ opgevoed en ze wil om een andere  
reden overstappen. 

De Valentijn staat bekend als een goede school. 
Ik heb haar verteld dat we vanuit het bestuur vragen 
om de 7 waarden concreet te maken, dat we een le-
vensbeschouwelijke methode hebben en dat kinderen 
mogelijk een kerk bezoeken en de christelijke feesten 
vieren, maar dat dit altijd bedoeld is om kinderen te 
stimuleren in hun persoonlijke levensbeschouwelijke 
ontwikkeling. Vervolgens heb ik ze geadviseerd om 
jullie te bellen, omdat ik natuurlijk niet jullie verhaal 
kan vertellen. Ze gaat jullie bellen voor een  
rondleiding.

Bas Dumoulin
Beleidsondersteuner identiteit RVKO

mooie  

kleding voor  

valentijnsdag

14 Februari is het weer Valentijnsdag.

Wij willen u vragen om uw kind deze dag kleren aan te 

geven in de kleuren rood, roze, wit of oranje.

Zo zien we er met z’n allen vol liefde uit deze dag

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.

De ouderbijdrage moet voor 1 maart betaald zijn. Er is in de 
MR afgesproken, dat niet betalen als gevolg heeft, dat kin-
deren uitgesloten worden van deelname aan verschillende 
activiteiten.U kunt indien nodig in overleg met de directie 
een regeling treffen.Te laat komen

 
Het valt ons op dat ondanks de ‘te laat briefjes’, het 

aanspreken van ouders door de groepsleerkracht of 

door een van de Teamleiders, de kinderen nog steeds 

te laat op school komen. Indien er geen verbetering 

van het gedrag optreedt worden ouders uitgenodigd 

door de Teamleiders. In dit gesprek wordt o.a. be-

sproken dat de leerplichtambtenaar wordt ingescha-

keld wanneer herhaling van het te laat komen blijft 

plaatsvinden. De school gaat om 8.15 uur open en de 

kinderen zijn vanaf dat moment welkom in de klas.

Na 8.30 uur aanwezig in de klas betekent te laat!

Zorg ervoor dat uw Kind op tijd op school is en dat er 

een rustige overgang is van thuis naar school.



1.
Of je nou goed bent, groot of klein,
Hier op de Valentijn
Mag ieder kind er zijn.
Heeft iedereen het fijn,
Of je nou twee of twaalf bent,
Een kind of wijkagent,
Een juf of directeur,
Een lachebek of zeur.
Voor iedereen, voor alle kleuren
Opent de Valentijn haar deuren
Ik weet heel zeker dat elk kind,
Bij ons op school een plekje vindt.

Refrein:
Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein
School jij bent zo fijn!
Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein,
School jij bent zo fijn!

 2. 
We krijgen rekenen en taal,
En lezen allemaal.
En schaken, ICT
Met dansen doen we mee.
We hebben beeldend en muziek
Natuurlijk gymnastiek
Een schoolreis, werkweek
De Kinderboekenweek
Er is hier heel erg veel te leren
Als jij je maar kan concentreren
Ik weet heel zeker dat elk kind
Bij ons op school een plekje vindt.

Refrein:

Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein
School jij bent zo fijn!
Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein,
School jij bent zo fijn!

In de klas, op het plein,
Valentijn, jij bent fijn!
Groot en klein
Va-len-tijn!

In de klas, op het plein,
Valentijn, jij bent fijn!
Groot en klein
Va-len-tijn!

Schoollied Valentijn



Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein
School jij bent zo fijn!
Valentijn, Valentijn,
Voor jou zing ik dit refrein!
In de klas, op het plein,
School jij bent zo fijn!

In de klas, op het plein,
Valentijn, jij bent fijn!
Groot en klein
Va-len-tijn!

In de klas, op het plein,
Valentijn, jij bent fijn!
Groot en klein
Va-len-tijn!

5 gouden voorleestips:
Plezier in lezen begint al heel jong. Voorlezen prikkelt de fantasie en is goed voor 
de taalontwikkeling. Kinderen die zelf op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, 
gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer. 
Ouders spelen hierin een belangrijke rol. 

Daarom hier een aantal gouden tips:

Voor jong en oud!
Uw baby geniet al van het voorlezen. Ze vinden het heerlijk om de stem van de ouder te horen. Het sti-
muleert hun eigen taal- en spraakontwikkeling. Ze leren klanken, vergroten hun woordenschat en leren 
zich te concentreren. 

Voorleesritueel
Maak elke dag even tijd om voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Een vast moment maakt 
lezen tot een ritueel en iets vertrouwds. Bovendien is het een rustige afsluiting van de dag waardoor uw 
kind beter in slaap kan komen.

Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind. 
U kunt uw kind vragen waar het graag meer over wilt weten of u kiest samen een boek dat past bij een 
thema thuis: een nieuw broertje, samen leren spelen of feest vieren. 

Samen voorspellen.
Kijk samen naar de kaft van het boek en lees de titel voor. Vraag aan uw kind waar het denkt dat het boek 
over zal gaan. Stop eens op een spannend moment en vraag dan hoe dat uw kind denkt dat het verhaal 
verder gaat. Door na te denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen te bedenken en weet u of uw 
kind het verhaal begrijpt. 

Moeilijke woorden?
Moeilijke woorden worden soms vanzelf duidelijk als u verder leest. Soms is het beter om zelf uit te 
leggen wat een woord betekent of om een plaatje te laten zien. Door uw uitleg onthoudt het kind de 
betekenis beter en heeft het weer een nieuw woord geleerd!

Telefoonnummers
 
Het komt regelmatig voor dat wij ouders niet goed 
kunnen bereiken omdat de telefoonnummers niet 
meer juist zijn.

Om ervoor te zorgen dat wij U ten alle tijden kunnen bereiken is het 
belangrijk dat bij veranderingen in adres of telefoonnummer(s) U dit 
doorgeeft aan onze administratie. De administratie verwerkt deze 
wijzigingen in ons administratiesysteem. Dit geldt ook voor de kop-
peling van onze Parro App. Bij wijzigingen moet u opnieuw gekop-
peld worden. Geef wijzigingen van telefoonnummers ook door aan 
de groepsleerkracht van uw zoon en/of dochter.




