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Agenda: 
      05 sept        Directie-inloop 
      08 sept        Informatiebijeenkomst ouders Dolfijn/ Valentijn 
      12 sept        Informatiebijeenkomst ouders Dolfijn/ Valentijn 
      15 sept        Start kennismakingsgesprekken 
      22 sept        Informatiebijeenkomst ouders groep 8 
      23 sept        Themabijeenkomst LOGO: herfst  
      26 sept        Brieffie digitaal 
                  

- Informatieavond groep 8 
- Wijkmuziekschool 
- Lekker Fit 
- Leraar van het jaar 
- Abonnementen 
- Verlof 
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- Zorgkaart 
- Slim worden 

 
Beste ouders,  
Het schooljaar 2014/2015 is begonnen. Een speciaal welkom aan alle kinderen en 
ouders die nu gestart zijn op de Valentijnschool. De schoolgids en de kalender zijn 
nog bij de drukker. De kalender wordt aan de oudste kinderen van elk gezin 
meegegeven. De kalender en de schoolgids zijn op de site geplaatst. 
Indien u nog een exemplaar nodig heeft, kunt u deze ophalen bij de administratie. 
Maandelijks wordt het Brieffie op de site en op het prikbord in de aula geplaatst.  
U krijgt per mail een aankondiging dat er een nieuw Brieffie is. 
Alleen op verzoek kunt een papieren Brieffie krijgen bij de administratie. 
  
Personeel: 
Meester Barend is dit schooljaar in groep 5A op de Valentijnschool gestart. 
Momenteel zijn er 520 leerlingen en 120 peuters.  
Dit schooljaar zullen er 4 Lio’ ers (leerkracht in opleiding) starten: meester Gino in groep 2B, juffrouw Chabeli 
in groep 4B, juffrouw Milou in groep 5C en juffrouw Ymke in 6C. Verder zijn er nogal wat leerkrachten van 
groep gewisseld.  
Juffrouw Annika en haar man Serge zijn sinds 28 juli de trotse ouders van een dochter ‘Sophie’.  
Juffrouw Karin en haar man Pieter hebben sinds 5 augustus gezinsuitbreiding met een dochter ‘Blossom’.  
Wij feliciteren beide jonge gezinnen en wensen hen veel plezier en geluk. 
Juf Roos is na haar verlof weer begonnen. Juf Arnette zal 12 september weer beginnen. 
 
Uit de ouderkamer: 
Voor de ouders van de peuters , groepen 1 en 2 is er elke dinsdagochtend de gelegenheid 
om de bijeenkomsten van Piramide/Rugzak/ LOGO 3000 bij te wonen in de 
ouderkamer. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie en werkbladen mee die 
aansluiten bij het thema die in de groepen behandeld wordt. Op deze manier kunt u thuis 
samen met uw kind herhalen wat uw kind in de klas geleerd heeft. Heeft u interesse, maar bent u niet in de 
gelegenheid om op de dinsdagen te komen, dan kunt u voor meer informatie terecht bij onze medewerker 
ouderbetrokkenheid Sahila.  
 



Activiteiten ouders :           
- elke dag koffie-inloop tot 9.00 uur                      -   ouderbijeenkomsten 
- onderwijsondersteunende programma’s              -   cursussen    
- opvoedingsgerichte programma’s                       -   themabijeenkomsten   
- programma’s Nederlandse taal                           -   bewegen met moeders 
- feestelijke jaarafsluiting                                     -   schoolkeuzemarkt 
- woensdag koffieochtend tot 12.00 uur                                         

Sahila vertelt u graag over de mogelijkheden betreffende de diverse activiteiten. 
 
Schoolgeld: 
De afhandeling ( verzoek tot betaling, herinneringen en natuurlijk het betalen ) van het schoolfonds wordt 
door de directie / administratie verzorgd. 
Waarom? 

 De relatie tussen de leerkracht, ouders & kinderen vinden we van essentieel belang voor het 
schoolsucces! Meerdere verzoeken om schoolfonds te betalen door de leerkracht komt de relatie niet 
ten goede (Educatief partnerschap). 

 Schoolfonds mag geen onderwerp van gesprek zijn tijdens rapportgesprekken. 
 We vinden het van belang dat de leerkracht zich vooral bezighoudt met het geven van goed ‘passend’ 

onderwijs! Administratie, waar mogelijk, dus beperken. 
Weet u al hoe en wanneer het schoolgeld gaat betalen? 
De kosten zijn €  95,-  voor de leerlingen in groep 8.   
De overige kinderen betalen  €   45,-  per jaar                       
U kunt het schoolgeld contant betalen of storten op: 
IBANnummer :           NL11ABNA0542299135 t.n.v. de  Valentijnschool Ouderbijdrage           
                                                      onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
LET OP!  Dit is een nieuw nummer. 
Schooltijden: 
Voor alle groepen worden de volgende tijden aangehouden. 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  van 8.30 tot 15.30 uur inclusief overblijven. 
Woensdag                                              van 8.30 tot 12.30 uur en ‘s middags vrij  
De schooldeur gaat 15 minuten voor aanvang van de lessen open.  
Zorg dat uw kind op tijd op school komt. Laatkomers storen de lessen.  
Alle deuren gaan ’s morgens open, zodat de leerlingen via de kortste weg naar hun klas kunnen gaan.  
Na schooltijd worden de groepen 1 en  2 via het binnenplein naar buiten gebracht. 
U wordt verzocht om via het hek uw kind op te halen en naar huis te gaan. Dit in verband met de drukte op de 
gangen en de ingangen aan de voorzijde van het gebouw. 
 
De Dolfijn: 
De Dolfijn heeft 4 zalen met 8 groepen.  
Er kunnen 120 peuters geplaatst worden. 
De bezetting in de zalen is als volgt:  
Dolfijn 1: juf Loubna en juf Hatice    
Dolfijn 2: juf Eveline en juf Nienke 
Dolfijn 3: juf Petra en juf Naima ( middaggroep ) 
Groep Nul: juf Darling, juf Marcia  en juf Jacqueline ( ochtend- en middaggroep ) 
Groep Nul: juf Bianca en juf Naima ( ochtendgroep ) 
 
Juf Petra is de coördinator van de Dolfijn. Verder zijn er diverse stagiaires werkzaam in alle groepen.  
Via de leidsters ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook zelf het initiatief 
nemen om het gesprek te plannen. Op maandagochtend 8.45 uur en vrijdagmiddag  13.00 uur zijn er 
informatiebijeenkomsten voor de ouders van de peuters .  
Kinderen kunnen worden ingeschreven. U kunt contact opnemen met Petra Verweel.  Tel : (010)- 8450653  
De kinderen worden ’s morgens en ’s middags naar de zaal gebracht. 
Om 11.45 uur worden de peuters via de hoofdingang opgehaald. 
Om 15.30 uur komen alle ouders van de peuters via het hek naar binnen om hun kind op te halen. 
 



Voor- en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang.  
Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het plaatsingsbureau van 
Kinderopvang de Hefgroep: 010- 2445899. 
De Valentijn heeft:  
Dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 u. en  
op ma/di/do/vr een naschoolse opvang tot 17.30 u.  
Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht. 
 

Informatieavond groepen 8 : 
De informatieavond voor de groepen 8 is op maandag 22 september. Op deze avond krijgt 
u informatie over kamp en het (voortgezet) onderwijs. De inloop is vanaf 18.45 uur.  
De start is om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
 

Wijkmuziekschool: 
Ook dit schooljaar is de Valentijnschool weer deelnemer aan de wijkmuziekschool. Er is weer de keuze uit 
keyboard, gitaar en viool. 
Er zullen twee kennismakingslessen zijn, zodat kinderen een goede keus kunnen maken voor deelname. De 
kosten voor de school zijn 5 euro per maand per kind. Indien een kind gedurende het jaar stopt zullen deze 
kosten door de ouders betaald moeten worden.   
  
Lekker Fit : 
De Valentijnschool is een Lekker Fit school. Dit betekent dat de school extra 
aandacht besteedt aan beweging en gezondheid. De kinderen worden het hele 
jaar door getoetst in de gymzaal. De resultaten worden verwerkt in een 
beveiligd registratiesysteem. We hebben hiervoor uw toestemming nodig.  
De cijfers kunt u vinden in het Lekker Fit rapport van uw kind.  
Het Lekker Fit rapport krijgt u, tegelijkertijd met het schoolrapport, mee naar huis. Het Lekker Fit rapport 
gaat, net als het schoolrapport, de hele schoolloopbaan van (groep 3 t/m 8) met uw kind mee.  
Tijdens het rapportgesprek levert u beide rapporten in bij de groepsleerkracht.  
 
Helaas wordt het Lekker Fit  rapport niet altijd ingeleverd! De kosten voor de Valentijnschool worden te groot 
om elke keer nieuwe rapporten te bestellen. Mocht het gebeuren dat het Lekker Fit rapport niet ingeleverd 
wordt, dan verzoeken wij u een nieuw Lekker Fit rapport voor €2,- te kopen. 
Momenteel missen wij nog 120 rapporten. Graag z.s.m. inleveren. 
 
Leraar van het jaar: 
Deze verkiezing is een initiatief van het programma ‘Beter Presteren’ van Rotterdam. 
Alle kinderen, ouders en collega’s kunnen tot en met 24 september een stem uitbrengen via: 
www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl  Bij het uitbrengen van de stem draait het om de  
waarderingscijfers die worden gegeven, maar ook wordt gevraagd om de motivatie waarom men stemt.  
Het gaat dan om kennisoverdracht, omgang met leerlingen, originaliteit en creativiteit,      
inspireren en enthousiasmeren. DUS: stemmen voor positieve aandacht voor de leraar en de school. 
 
Abonnementen: 
Het schooljaar is weer begonnen. Een nieuwe start wordt extra leuk met de gratis kennismakingsnummers 
van Bobo, Okki, Taptoe, National Geographic Junior, Squala en Exit 8.  
Zoals elk jaar wil Blink Uitgevers kinderen stimuleren om ook buiten schooltijd spelenderwijs te leren en te 
ontdekken. De tijdschriften voor groep 1 t/m 8 zijn daarom afgestemd op de ontwikkeling en 
belevingswereld van deze kinderen. 

 



Kennismakingsgesprek:  
Alle ouders zullen door de leerkrachten benaderd worden voor een kennismakingsgesprek. 
Deze gesprekken zullen vanaf 15 september gevoerd worden. 
Dit gesprek, in het kader van educatief partnerschap, is bedoeld om kennis te maken, 
wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de samenwerking met elkaar te bevorderen. 

 

‘Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot 
de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen’.  
Dus: Een goed resultaat in een prettig klimaat met aandacht voor de talenten van ieder kind. 
 
Verlof/ te laat komen/ verzuim/ vakantie: 
In de week na de zomervakantie vindt er veel ongeoorloofd verzuim plaats.  
De school is verplicht dit aan Leerplicht te melden, als de verlofaanvraag aansluitend 
aan een vakantie is. Extra vakantie is geen reden voor verlofaanvraag. Kosten voor een 
vlucht en beschikbare plaatsen zijn vervelende situaties, maar geen reden voor verlof.  
Leerplicht houdt een controle in de eerste schoolweek.   
 
De Voorleesestafette: 
Deze week is de week van het voorlezen. In heel Nederland wordt per dag een kwartier 
voorgelezen. Als kinderen een kwartier per dag lezen, lezen ze ruim een miljoen woorden  
per jaar. Voorlezen zorgt voor een levendige fantasie en vergroot de creativiteit.  
 

Zorgkaart/ Administratie: 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een zorgkaart mee gekregen. Deze kaart moet u thuis invullen 
en weer meegeven naar school. De ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen de kaart van de 
leerkracht. De leerkrachten houden de zorgkaart in hun groepsmap.  
Wilt u bij wijziging van gegevens dit op het formulier aangeven met een kruisje? 
  
Van slapen word je slim! 
Hoe lang de zomervakantie ook leek te duren, de pret van laat naar bed en nog later opstaan is voorbij!  
Nu moet je weer in het schoolritme zien te komen, een hele omschakeling. Slapen is net zo gezond als 
sporten. Slapen is nodig om het lichaam te laten herstellen van de inspanningen overdag, maar ook om de 
hersenen weer op te laden.  
Kinderen die niet voldoende slaap krijgen, voelen zich niet fit. Ze kunnen minder goed nadenken en krijgen 
concentratieproblemen op school. Ze raken sneller geïrriteerd en maken daardoor vaker ruzie met 
bijvoorbeeld vriendjes. Slaapgebrek heeft ook tot gevolg dat kinderen overgewicht en minder 
zelfvertrouwen krijgen.  
Kinderbedtijd, hoe laat is dat eigenlijk? 
De meeste kinderen tussen de 5 en 12 jaar slapen gemiddeld 9,5 uur per nacht. In Nederland geldt een 
advies van 10 tot 11 uur slaap per nacht (kleuters tussen 11 en 13 uur). Een advies dat in Nederland veel 
wordt gebruikt is dat een kind van zes jaar om 19.00 uur naar bed gaat. 
Per verjaardag wordt de bedtijd zo’n 15 minuten later.  
3-4 jaar:18.30 uur  5-6 jaar: 19.00 uur;  7-8 jaar: 19.45 uur;  9-10 jaar: 20.15 uur; 11-12  jaar: 20.45 uur 
 
Tips en tricks van en voor 
ouders:  
 

 
                                                       
 

 


