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Valentijnschool

 
Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren



De Ouder- en Kind  
Academie

De Ouder- en Kind Academie Valentijnschool.
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 plaat. 

Vrijdag 10 februari 9.00 uur - Directie inloop: 

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de 
Valentijnschool 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 Valentijnschool hanteren. De directie-inloop omvat 
schoolgerelateerde agendapunten.

Cultuurweek: 7 tot 17 maart

Ook ouders/verzorgers zullen betrokken worden tijdens 
de Cultuurweek. We gaan onder andere een wijkwan-
deling maken met de stadsmarinier Danielle van den 
Heuvel en gezellig koekjes bakken. De data zullen ter 
zijner tijd aan u bekend gemaakt worden. 

 
 

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 lees-
boek en een rekenspel te lenen. 

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeen-
komsten, dan kunt u terecht bij Sahila, de medewerker 
ouderbetrokkenheid. Zij is elke dag op school werkzaam

Wijziging in gegevens 
Bij (adres)wijzigingen of nieuwe telefoonnum-

mers vragen wij U dit direct door te geven aan 

de administratie en aan de groepsleerkracht van 

uw kind. De nieuwe gegevens kunnen dan ver-

werkt worden op de zorgkaart en in ons admi-

nistratiesysteem. Zo bent u altijd bereikbaar.

De Avondvierdaagse 
Delfshaven 2017!

Dit jaar weer, voor de 11e keer.
Met een opkomst van ruim 1.200 kinderen en vele, vele en-
thousiaste ouders en leerkrachten heeft de Avondvierdaagse 
Delfshaven zich ontpopt tot een succesvol en populair eve-
nement. Ook dit schooljaar willen wij weer een avondvier-
daagse organiseren, en het zou geweldig zijn als jullie school 
ook meeloopt. Alle basisscholen van de deelgemeente Delfs-
haven worden bij deze dan ook van harte uitgenodigd om 
zich aan te melden. 

Let op: vanwege feestdagen en Ramadan wordt de  avond-
vierdaagse dit jaar extra vroeg gelopen: van 15 mei  t/m 18 
mei 2016. Er is een 5-kilometer loop (groepen 1 tot en met 5) 
en een 7-kilometer loop (groepen 6 t/m 8). Het Heemraads-
plein is als vanouds het start- en aankomstpunt. 

We wijzen er alvast op dat de inschrijving vanwege alle 
vakanties en feestdagen vrij nauw luistert: de inschrijf-
formulieren worden de week voor Pasen rondgestuurd, de 
inschrijvingen zullen voor de meivakantie (24/4-5/5) moeten 
zijn afgerond, want wij moeten uiterlijk maandag 8 mei alle 
inschrijvingen en inschrijfgeld ontvangen.

…maar je moet er wel wat voor doen!
Als jullie besluiten mee te doen, wordt er ook wat van jullie 
gevraagd! Want om het een en ander in goede banen te 
leiden hebben we ieder jaar weer van alle deelnemende 
scholen inbreng nodig. Vooral van de ouders, maar er moet 
ook draagvlak binnen de school zijn. De bijdrage van de 
school kan variëren van minimaal het beschikbaar stellen 
van de kopieermachine en andere faciliteiten tot maximaal 
met het hele team mee organiseren en meelopen.

Per school (cq. ouderraad) wordt het volgende gevraagd:
- Benoem 2 contactpersonen die de link tussen de   
school en de centrale organisatie zijn bij voorkeur  
 minstens 1 persoon van het schoolteam;
- Organiseer een werkgroep avondvierdaagse van  
 

 ouders, liefst ondersteund door de school; 
-  Regel met deze werkgroep praktische zaken als  
 inschrijvingen, promotie van de vierdaagse, innen van   
inschrijfgeld enz.; deze werkgroep is ook verantwoor-  
delijk voor de registratie en logistiek bij de tafels op het  
 Heemraadsplein  bij start en aankomst; 
- Zorg voor voldoende begeleiding tijdens de vierdaagse  
 voor elke 2 kinderen van de groepen 1 t/m 5 een 
 volwassene, en minstens 1 volwassene per 4 kinderen   
voor groepen 6 t/m 8;
- Laat iemand uit de werkgroep aanwezig zijn bij de   
informatieavond, die 21 maart 2017 wordt gegeven.   
Hier wordt belangrijke informatie verteld over oa.   
veiligheid tijdens de avondvierdaagse.
- zorg ervoor dat de school voor een avond 2 vrijwilligers   
werft die helpen met het opruimen van het Heemraads  
plein na afloop van de avond. een precies rooster zal tzt   
nog worden opgesteld.
- Het startpunt zal niet voor alle scholen om de hoek  
 liggen. De verantwoording voor het vervoer naar het   
startpunt ligt bij de deelnemende scholen. Regel bijv.   
enkele ouders met auto’s of reis als groep met de tram.

Hebben jullie er al zin in?
Mail dan de gegevens van het bijgevoegde antwoordformu-
lier uiterlijk vrij. 10  maart naar a4ddelfshaven@gmail.com. 
De contactpersonen die u opgeeft zullen worden uitgeno-
digd voor de informatieavond op di. 21 maart 2017. Hier 
worden de praktische zaken rondom inschrijving, betaling, 
medailles en veiligheid tijdens de wandelingen enz. uitge-
legd. 

Namens het organisatiecomité van de avondvierdaagse:

André van der Slik
a4ddelfshaven@gmail.com

Doen jullie ook (weer) 
mee!?! Volg ons op twitter:  
@a4ddelfshaven

Tijdens de ouderavond “Richting het voortgezet 
onderwijs” voor de ouders van groep 6,7 en 8 
waren 80 ouders aanwezig.
Wat zijn we blij met zo’n grote betrokkenheid.



het eerste  
rapport
Beste ouders/ verzorgers, 
Na de voortgangsgesprekkenafgelopen november, 
heeft u nu het eerste rapport van uw zoon/ dochter 
gekregen. In deze brief nog enkele belangrijke mede-
delingen voor de komende periode. Wilt u het rapport 
weer inleveren op school?

Rekenen en  
Taaltassen
 
Ouders/verzorgers van alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
kunnen zich nog steeds inschrijven voor de reken- en taaltas-
sen van de Valentijnschool.  
 
Op 3 dagen in de week kunt U in de schoolbibliotheek te-
recht om een leesboek en rekenspel te lenen. Er zijn nieuwe 
rekenspelletjes aangeschaft voor nog meer rekenplezier!

Komt u zich ook inschrijven op onderstaande dagen? 
Iedere maandag   van 8.30 – 9.00 uur
Iedere woensdag  van 8.30 – 9.00 uur
Iedere vrijdag   van 8.30 – 9.00 uur

Bent U nog niet  
gekoppeld aan  
onze Parro App?
 
Dan bieden wij U de gelegenheid om met hulp van Sahila en 
juffrouw Estelle uw telefoon te koppelen. Mocht U een nieuw 
telefoonnummer hebben ook dan moet u weer opnieuw 
gekoppeld worden.

Ouderbijdrage 
2016 -2017
 
Voor 350 kinderen is er nog niet betaald. De bus-
sen kunnen NIET besteld worden. De kosten zijn 
€95,- voor de leerlingen in de groepen 8. De overige 
leerlingen betalen €45,-.  

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

U kunt indien nodig in overleg met de directie een 
regeling treffen. Niet betalen is geen optie.

Lekkerfit  
rapporten
 
Eind vorig schooljaar heeft uw kind een lekkerfit rap-
port gekregen. Helaas hebben wij nog niet alle lekkerfit 
rapporten terug.                                 

Mocht u het lekkerfit rapport nog thuis hebben, kunt u 
hem t/m vrijdag 10 maart inleveren bij de juf/meester 
van uw kind. Een nieuw rapport kost€ 2 euro. 

Per dag gooien wij in Nederland 435.000 broden 
weg. Ontzettend zonde! En wist je dat eenden 
en vogels ziek worden van al het brood dat ze 
krijgen? Ook komen er ratten op de broodresten 
af, en dat wil natuurlijk niemand! 

De Valentijnschool werkt samen met Stichting 
BroodNodig en de gemeente Rotterdam om oud 
brood te verzamelen en recyclen. De Valentijn-
school is één van de plekken waar brood wordt 
ingezameld en waar een BroodBak staat!
Ouders, leerlingen en omwonenden kunnen hun 
oude brood dat niet meer eetbaar is recyclen.
 
Hoe recycle je brood?
De gemeente maakt compost van het ingeza-
melde brood. Compost wordt gebruik om de 
aarde vruchtbaarder te maken (voeding voor de 
aarde). Zo gaat het oude brood terug naar de 
natuur en wordt het niet weggegooid.

 Hoe gebruik je de BroodBak?
Brood dat te oud is om te eten kun je achterlaten 
in de BroodBak. Belangrijk is dat er alléén brood 
in belandt, beschimmeld mag ook, maar er mag 
geen plastic zakken of ander afval in! Schud je 
broodzakje dus leeg in de BroodBak. Je eventu-
ele broodzakje neem je weer mee of stop je in 
een gewone prullenbak.Eens per week komt de 
gemeente langs om het brood op te halen en te 
recyclen tot compost.
Op www.broodnodig.com vind je meer infor-
matie en ook recepten met als ingrediënt oud 
brood. Heeft u ook een recept met oud brood? 
Mail het naar recept@broodnodig.co.

Namens de Wijkleerlingenraad,
Jurnalia en Patricio, groep 8A

Wat is ons succes?

Regelmatig krijgen wij de vraag van de ouders wat ons ongekende 
succes is! Door het vertrouwen te winnen van kinderen leren zij niet 
bang te zijn in het water. Pas wanneer zij zich als een vis in het wa-
ter voelen stellen zij zich open om de juiste zwemtechnieken aan te 
leren. Het belangrijkste is dat zwemmen vooral leuk moet zijn voor 
de kinderen, daarom is zwemmen bij Zwemschool Turbo elke keer 
weer een feestje!

Het onmogelijke, mogelijk maken is de quote van Zwemschool 
Turbo. Onze kracht is de combinatie van vertrouwen en plezier in 
de zwemlessen! Om onze zwemschool zo aangenaam mogelijk te 
maken voor ieder ouder en kind bieden wij de volgende zwemles-
sen: Turbo zwemlessen (in 4 zwemlessen je zwemdiploma op zak), 
groepszwemlessen, garantie zwemlessen (garantiepakket).

Voor meer info:

+31 6-55 80 08 38
www.zwemschoolturbo.nl
info@zwemschoolturbo.nl

Op 7 februari is Omar Asim geboren. Juf-
frouw Hatice, Gefeliciteerd

Juffrouw Hatice 
heeft een zoon.



Het Jumbo-sparen  
is afgerond.
De spullen zijn binnen en worden nu verspreid over de klassen 
en het buitenspelen.
Knex, buitenspellen: touwtrekken, mikado, balanstoren
Houten barbecue voor het thema vakantie, zand voor in de 
zandtafels.
Kortom, de Jumbo-spaaractie was voor de Valentijnschool 
absoluut een succes.
 
Spaart u volgend jaar weer mee?

CuLtuurweek 

Dit jaar wordt voor er voor het eerst een cultuurweek georganiseerd op de 
Valentijnschool. 

De Cultuurweek vindt plaats van 7 - 17 maart. De hele school staat deze da-
gen in het teken van cultuur in het thema “Rotterdam mijn stad”.

Op dinsdag 7 maart is de opening voor alle groepen in de aula. Na de opening 
kan de week van start gaan met leuke lessen over Rotterdam, theater, muziek, 
musea bezoeken, stadswandelingen en creatieve lessen. Zowel de 6+ lessen 
als de reguliere lessen zullen aangepast worden aan de cultuurweek. 

Op donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart is er in het danslokaal op de 
tweede verdieping een expositie te zien van alle kinderen van de hele school. 
De komende week zullen zij namelijk druk bezig zijn met het bouwen van hun 
eigen Rotterdam. 
U bent van harte uitgenodigd om ook een bezoekje te brengen aan deze  
expositie onder het genot van een echt Rotterdams koekje!

Waarom ‘Week van de Lentekriebels’?
De Valentijnschool is een gezonde school. Dit betekent dat 
we regelmatig stil staan bij onderwerpen als voeding en 
beweging, milieu en hygiëne en psychisch welbevinden. Ook 
het onderwerp seksualiteit en relaties komt aan bod.
De lente is een prachtige aanleiding om met kinderen te 
praten over nieuw leven, gevoelens, vriendschap, verliefd 
zijn, omgangsregels, relaties en seksualiteit.
De Week van de Lentekriebels is een landelijke projectweek 
en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m groep 8 te 
ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling 
en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij 
aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat.

Waar gaan de lessen over? 
Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de 
relationele en seksuele vorming van kinderen?
Relationele en seksuele vorming draagt bij aan de persoon-
lijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en bevordert het 
welzijn en de seksuele gezondheid van kinderen. Kinderen 
zijn nieuwsgierig, hebben er vragen over en hebben recht 
op betrouwbare informatie. De invloed van andere bronnen 
zoals sociale media nemen toe. Op school, in de media, op 
straat en thuis, overal komen kinderen in aanraking met on-
derwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. 
Dit betekent dat de informatie via internet, televisie en der-
gelijke, niet altijd op een goede manier wordt aangeboden.
Deze week worden er meerdere lessen rond dit thema ge-
geven in alle klassen. In de lessen wordt natuurlijk rekening 
gehouden met de seksuele ontwikkeling van het kind.In ons 
aanbod hebben wij respect voor de verschillende culturen 
binnen onze school.
Hieronder staat in het kort waar de lessen in de verschillende 
groepen over zullen gaan:
In de groepen 1 en 2 zal gesproken worden over de verschil-
len tussen jongens en meisjes, over vriendschap, wie vind 
je lief en waarom, hoe laat je dat merken. Ook zal er met de 
kinderen besproken worden wat ze kunnen doen als er zich 
een situatie voordoet, die niet prettig of zelfs bedreigend is. 
De uiterlijke verzorging komt ook ter sprake.
In de lessen van de groepen 3 bespreken de kinderen met 
elkaar op wat voor manieren je kunt laten merken dat je 
iemand aardig vindt en wat vriendschap eigenlijk inhoudt.
Bij de groepen 4 ontdekken de kinderen dat ieder kind uniek 
is met eigen kenmerken, voorkeuren en gevoelens. Tevens 
wordt er gekeken hoe een baby in de buik van de moeder 
groeit.
In de groepen 5 zal de groei van een baby in de buik aan bod 
komen en denken de kinderen na over hun eigen zelfbeeld.

In de groepen 6 bespreken de kinderen welke verschillende 
manieren van aanraken er zijn en wat je prettig vindt of juist 
niet. Ook gaan de kinderen nadenken over de verschillen en 
overeenkomsten tussen jongens en meisjes. 
De lessen bij de groepen 7 gaan over de verschillende rela-
ties in het leven van een kind, bv. de relatie met een tante of 
een oom is anders dan de relatie met een moeder of vader.
De groepen 8 zullen dieper ingaan op de puberteit, wat 
doen hormonen met je, welke veranderingen vinden plaats 
als je naar het voortgezet onderwijs gaat, het belang van het 
eigen zelfbeeld wordt besproken evenals het gevaar van lo-
verboys en welke risico’s onveilig vrijen met zich mee brengt.

In gesprek met uw kind
U als ouder bent de belangrijkste opvoeder van uw kind. 
Soms is het lastig om seksualiteit te bespreken met uw kind. 
Misschien omdat u denkt dat uw kind op zo’n jonge leeftijd 
nog niet met seksualiteit bezig is, of u bent bang dat u uw 
kind hierin teveel aanmoedigt. Maar ook jonge kinderen 
hebben vragen over vriendschap, gevoelens, relaties en 
seksualiteit. “Hoe groeit een baby in de buik? Mag ik ook met 
auto’s spelen? Waarom heeft Arjen twee vaders? Wanneer 
ben je verliefd en hoe maak je het uit als het niet meer goed 
voelt? Wat gebeurt er met je als je puber wordt?”
Door al op een jonge leeftijd met kinderen over dit onder-
werp te praten, wordt het voor kinderen ook gewoon. U 
hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan 
bepaalde informatie, ze onthouden namelijk alleen wat zij 
interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn. 

Ouderkamer
In de week van 20 t/m 24 maart zal in de ouderkamer ge-
sproken worden over de seksuele ontwikkeling van kinderen 
t/m 12 jaar. Hier kunt u met de medewerker ouderbetrok-
kenheid, Sahila, en andere ouders eens praten hoe u bijvoor-
beeld dit onderwerp thuis bespreekbaar kunt maken. 
Op donderdag 16 maart om 9.00 uur zal er een themabijeen-
komst gehouden worden over dit onderwerp.
Op school (bij de administratie en in de ouderkamer) kunt 
u vanaf 16 maart een folder vragen die u mee kunt nemen, 
waarin u kunt lezen hoe deze ontwikkeling bij kinderen ver-
loopt. Deze folder is ter informatie voor u, dit is geen lesma-
teriaal voor in de klas. 
Mocht u meer te weten willen komen over de lentekriebels, 
bezoek dan ook de site: http://www.weekvandelentekrie-
bels.nl

week van de lentekriebels 20 t/m 24 maart 2017   


