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Valentijnschool

 
Gebruikersnaam: oudersWachtwoord: scholieren

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag

Geen schoolmelk
Luizencontrole
Sportdag 1-5

Ouderinloop met directie
Moederdag

Mini Final (Vreelust)



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 
Valentijnschool
en peuterspeelzaal De Dolfijn. Daarnaastvinden er 
regelmatig ouderbijeenkomsten plaats.

Maandag 8 mei 9.00 uur:  
Themabijeenkomst Politie en stadsmarinier
Tijdens deze themabijeenkomst krijgt u informatie over 
onderwerpen betreffende de veiligheid in deze wijk.

Vrijdag 12 mei 9.00 uur - Directie inloop:
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van deValen-
tijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijnzijn van
harte welkom tijdens deze bijeenkomst. De directie 
inloopis een belangrijk onderdeel van het educatief-
partnerschap tussen ouders en school die wij hier opde 
Valentijnschool hanteren. 
De directie-inloop omvatschool gerelateerde agenda-
punten.

Vrijdag 19 mei 9.00 uur:  
Thema Centrum Jeugd en gezin CJG
Het CJG verzorgt deze ochtend een themabijeenkomst 
over energie drankjes. Energie drankjes worden tegen-
woordig vaak gedronken door jongere kinderen. Wat 
zijn de gevaren van energie drankjes? Wat zijn de gevol-
gen van het geven van energie drankjes aan (vaak)  te 

jonge kinderen? Het CJG zal u hier uitgebreid informatie 
over geven. 

Dinsdag 30 mei 9.00 uur: Cursus Weerbaar opvoeden 
Stichting Antan Mia verzorgt een cursus gericht op het 
weerbaar opvoeden van onze kinderen. Onderwerpen 
die aan bod komen tijdens deze cursus zijn onder an-
dere: wat kunt u doen om uw kinderen te ondersteunen 
bij het zich weerbaar opstellen, wat zijn de gevaren van 
social media, hoe om te gaan met ronselaars die het 
aantrekkelijk maken voor kinderen om onveilige en niet 
toegestane activiteiten uit te voeren. Daarnaast wordt 
ook gesproken over de normen en waarden van een 
ieder in deze samenleving. 
Wilt u meedoen met deze cursus, dan kunt u zich opge-
ven bij Sahila.

Reken en taaltassen
Ouders/verzorgers van alle leerlingen van de groepen 
1tot en met 4 kunnen zich nog steeds inschrijven voor 
de reken- entaaltassen van de Valentijnschool. De ou-
ders/verzorgers
hebben de keus uit 3 dagen in de week waarop zijin het 
Ouder- en Kind Academie lokaal terecht kunnen om een 
leesboeken een rekenspel te lenen.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeenkom-
sten, dan kunt u terecht bij Sahila, de medewerkerouder-
betrokkenheid. Zij is elke dag op school werkzaam.

De valentijnschool 
in het nieuws!

9000 Rotterdamse kinderen doen een recordpoging ‘bewegen in klas’.  De Rotterdamse wethouder kwam dit grote  
evenement rondom de smartbreaks openen op de valentijnschool.

Hieronder de links naar de filmpjes. Je kunt deze ook terug vinden op de website.

- RTV Rijnmond, bij 2:35 begint het stukje van ons (dit zijn de laatste 2:35 minuten )
http://www.rijnmond.nl/tv/programma/27/Rijnmond-Nieuws/aflevering/7513      

RTL LIVE
http://www.rtllive.nl/item/11405/basisschoolkinderen_doen_recordpoging_smartbreaks

AD + Filmpje
http://www.ad.nl/rotterdam/9000-rotterdamse-kinderen-doen-recordpoging-bewegen-in-klas~a63ab9d5/   

SBS6 Hart van Nederland vanaf 12.36
http://www.kijk.nl/sbs6/hartvannederland/videos/z9pjd71ysb5/hart-van-nederland-vroeg-3-april-2017   

Facebook livestream (duurt 25 minuten)
https://www.facebook.com/gem.Rotterdam/videos/10154584252786656/ 

Ouderavond op de dolfijn
De ouderavond ging in roulatie van 3 onderdelen:        
1: inhoudelijk over Spelend Leren en Leerlijnen Jonge Kind  
2: Lekker Fit en dans in speelzaal     
3: een dag op de Dolfijn, wat doen we zoal en ontwikkelingsmaterialen uitleg

Hier wat reacties van de ouders! 

moeder van Melin: “ik vond de informatie avond op 4 april geweldig! 
Heel leuk om te zien dat echt alle ouders mee deden.
vader van Melin: “Fijn dat er zulke dagen worden georganiseerd, 
heel leuk om te zien hoe de peuters de dag doorbrengen op de Dolfijn. 
Het zou leuk zijn om in de toekomst nog meer info avonden te organiseren.”



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.

Uit het team
 
Juffrouw Anita 3b zal woensdag 19 april met zwangerschapsverlof gaan. 
Juffrouw Sanne komt na de  meivakantie terug van haar verlof. Zij wordt maandag, donderdag en vrijdag de 
groepsleerkracht van groep 3B en juffrouw Roelie gaat op dinsdag en woensdag in 3B werken.

Binnen de interne begeleiding hebben er enige mutaties plaatsgevonden:
• Juffrouw Hanneke is per januari 2 dagen bij de Piloot gaan werken, na de meivakantie zal zij de overige 2  
 dagen bij de Dolfijn betrokken zijn.

• Juffrouw Wieke IB 5/6 is na ruim 15 jaar op een andere school van de RVKO gaan werken. 
 Wij wensen haar veel plezier en succes in haar verdere schoolloopbaan.

• Juffrouw Berradina Hek is reeds 1 dag p/w als intern begeleider begonnen. Na de meivakantie zal zij op  
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn.

• Juffrouw Hulya Atacan werkt vanaf 12 april op woensdag, donderdag en vrijdag binnen de zorg. Zij is  
 aangesteld vanuit een maatwerkbudget via PPO. Hulya heeft 2 kinderen op school.

• Juffrouw Helène Witkamp begint na de meivakantie op maandag als intern begeleider.
 Na de zomervakantie werkt zij fulltime.

• Juffrouw Jesmien werkt om de maandag in groep 5C en iedere vrijdag in groep 6A.

• Na de meivakantie start een nieuwe kindercoach, Wendy van Rossum. Zij zal tot de zomervakantie  
 met leerlingen aan de slag gaan die wat extra hulp kunnen gebruiken met hun sociaal emotionele  
 ontwikkeling.

Op 21 april vieren wij de Konings-
dag op de Valentijnschool.

We starten met een ontbijt op school voor alle kinderen. 
Ook zullen er allerlei sportactiviteiten georganiseerd worden.

Het ziet er feestelijk uit als de  
kinderen er zo ORANJE mogelijk  

uitzien.
Groetjes Werkgroep Lekker-Fit!



DEELNEMER AAN 
DE WERELDWIJDE

‘DISCOSOEPDAG’
ZET JE TANDEN IN

VOEDSELVERSPILLING

SOEP MAKEN 
& ETEN
DANSEN,DJ’S & 
LIVE ACTS
ONDERNEMERSMARKT

KOOKWORKSHOPS
TOUR TROPICANA
ONTHULLING 
BROODVERGISTER

ZATERDAG 29 APRIL 
13:00 - 18:00 BLUE CITY (OUDE TROPICANA) GRATIS ENTREE

BroodNodig | YFM Rotterdam | Better Future Factory | DakAkker | DJ Char | DJ Cies | Flowers&Sours | 
Fruit Leather | Funkie010 | GroenCollect | Isaak en de Schittering | Julius Kleipool | Kruiden & Klompen | 
Kromkommer | Limits to earth | Lucia Lucia | Make Big Things Happen | Mrs Multiply | NME  Rotterdam | 

Op Het Dak | Rechtstreex | Soephoofd | Sorgh & Hoop | Stadsbeheer Rotterdam | Stadsgas | Sterre & co | Vet & Lazy | 
Zaitone Osman | Zoniat | Fatma & Zorgvrijstaat Rotterdam West 


