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Agenda: 
         2 juli             Themaochtend ‘gezond en veilig op reis’ 
         4 juli             Directie-inloop 
8 en 10 juli             Afsluiting 6+ 
       11 juli             Rapporten mee naar huis   
       14 juli             Musical 8A 
       15 juli             Musical 8B 
       17 juli             12.00 uur Start vakantie en rapportbesprekingen    

 
- Groepstoewijzing 
- Schoolfotograaf 
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- Vakantiebieb-app 
- Wist-u-dat 

Personeel: 
Juffrouw Annika gaat per 27 juni met zwangerschapsverlof. Juffrouw Jesmien ( ma-di-wo-do ) en meester 
Riccardo ( vr ) zullen de vervanging van de groep invullen. 
 
Verlof/ te laat komen/ verzuim/ vakantie: 
Op school is een folder verkrijgbaar over extra verlof.  
De zomervakantie begint dit jaar voor alle leerlingen op 17 juli om 12.00 uur. 
In de weken voor 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 laatste schoolweek.  
De verlofaanvragen worden getoetst aan de wettelijke eisen.  
 
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. Er gaat een brief mee voor de ouders van de 
kinderen van de groepen 2 t/m 7 met deze uitleg en de daarbij 
behorende toestemmingsverklaring. Graag het invulstrookje weer inleveren op school. 
 
De cijfers kunt u vinden in het Lekker Fit rapport van uw kind.  
Het Lekker Fit rapport krijgt u, tegelijkertijd met het derde 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. 
 



Bericht van de Medezeggenschapsraad: 
De 2 vacatures van de MR zijn ingevuld. 
Vanaf september 2014 neemt Henry Koster zitting in de oudergeleding voor een periode van 3 jaar. 
Yentl van Til neemt zitting in de personeelsgeleding voor een periode van 3 jaar. 
 
Richtlijn hoofdluis: 

Luis in je haar? Kammen maar! Als kinderen hoofdluis hebben, is 
het advies het haar gedurende 2 weken dagelijks te kammen met 
een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden 
met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook 
jezelf en anderen te controleren.  
Lees meer informatie over hoofdluis op de website van  
CJG Rijnmond.  
 

                                                                        
De schoolfotograaf: 
De foto’s zijn genomen. De betalingen verliepen contant bij de groepsleerkracht in 
bijgesloten enveloppe. De foto’s van de inhaaldag zijn binnen en meegegeven.   
De fotograaf komt op 10 juli het geld ophalen. 
Tot die tijd zijn de ingeleverde foto’s op school. Mocht u de foto alsnog willen, dan 
kunt u dit bij de administratie melden.  
De nabestellingen gaan via de enveloppe.  
 
Schoolgeld: 
Alle 50 ouders die nog ( gedeeltelijk) moeten betalen, hebben per post een herinnering 
gekregen. U kunt het schoolgeld contant betalen bij de administratie / directie of storten op: 
IBANnummer: NL62ABNA0506142825    t.n.v. de  Valentijnschool   
 
onder vermelding van de naam van uw kind en  groep.  
Niet betalen en niets van u laten horen, kan echt niet.  
Indien u een regeling wilt treffen kunt u bij de directie langskomen.  
 
Uit de ouderkamer: 
Voor alle ouders is er dagelijks koffie en thee inloop in de aula van 8.15 tot 9.00 uur. 
In het kader van voeding en beweging is er gelegenheid om activiteiten bij te wonen 
betreffende beweging en sporten. Ook zijn er verschillende opvoedings- en 
onderwijsondersteunende programma's te volgen. Voor meer informatie hierover kunt u 
terecht bij de medewerker ouderbetrokkenheid. 
Agenda: 
Woensdag 2 juli: 9.00 - 10.30 uur   Thema Gezond en veilig op reis verzorgt door het CJG. 
 
Schoolvakanties en vrije dagen 2014/2015:        
Hier volgen alvast de vakanties voor het volgende schooljaar. In de schoolgids, september 2014, vindt u 
meer informatie betreffende het schooljaar.  
Herfst  ma 20-10-14 t/m vr 24-10-14      Kerst  ma 22-12-14 t/m vr 02-01-15  
Voorjaar ma 23-02-15 t/m vr 27-02-15      Pasen                  vr  03-04-15 t/m ma 06-04-15   
Mei  ma 27-04-15 t/m vr 08-05-15               Hemelvaart          do 14-05-15 t/m vr 15-05-15           
Pinksteren      ma 25-05-15                                      Zomer  ma 13-07-15 t/m vr 21-08-15 
 



 
Teamopstelling voor het schooljaar 2014 – 2015                                     
De groep 1a gaat naar 2a, 1b naar 2b, 1c naar 2c, 2a naar 3a ….. enz.  
De zorgleerkrachten moeten nog ingedeeld worden over de diverse groepen. 
Nul- ochtend      Darling Tafleur en Jacqueline van der Wel 
Nul- ochtend      Bianca Fieret 
Nul- middag       Darling Tafleur en Jacqueline van der Wel 
1 A Marieke Zwaan (ma-vr)  en Ellen Westerbeek ( di-wo-do)    
1 B Yentl van Til  
1 C Larissa van Buijtenen 
1 D     Ad Timmermans (ma-di-wo-do) en Astrid Verberk (vr) 
2 A Marleen Vermolen (ma-d-wo-do-vr/- )   en Henny Verwoert ( -/vr)   
2 B Sylvia Bazuin ( ma-di-wo ) en Marieke Hellemons (do-vr )    
2 C Deborah van der Elst (ma-di-wo-vr) en Elly Mulder (do) 
3 A Sharon Meijndert (ma-di-wo-vr) en Debbie van Amen ( do) 
3 B Roelie de Jong (ma-di-do-vr) en Jesmien Kroon (wo) 
3 C Yvonne Albers 
4 A Merian schakel (di-wo-do-vr) en Jesmien Kroon (ma) 
4 B Carlijn Nooteboom (ma-di-wo-vr) en Riccardo van ‘t Oor (do)                                  
4 C Roos de Pagter (ma-di-wo) en Mieke Hijzen (do-vr)                                                                         
5 A Barend de Jong     
5 B Kirsten Crouwel (ma-di-wo-do) en Sylvie Hendriks (vr) 
5 C Miranda Halkes (ma-di-wo) en Aynur Kirilmaz (do-vr) 
6 A Shirly Hulsen  
6 B Corrie Kreft (ma-di-do-vr) en Wieke van der Kooi (wo)         
6 C Nina Stultjens (ma-di-wo) en Bert Cuijpers (do-vr) 
7 A Kim Metten ( ma-di-do-) en Helen Morgan (wo-vr) 
7 B Nancy Schulte      
8 A Wijnand Alkemade     
8 B Wouter Jansen (ma-di-do-vr) en Wendy Bovendeert (wo)   
8 C     Wouter van Dorp  
 
Juf Annika zal na haar verlof de losse dagen van juf Jesmien en meester Riccardo in de groepen 4 
gaan invullen. Juf Eveline zal na haar verlof de dagen van meester Bert in groep 6C gaan invullen.    
Juf Roos heeft tot de voorjaarsvakantie op donderdag ouderschapsverlof. 
 
De bouwcoördinatoren en de intern begeleiders per bouw zijn: 
Psz Petra Verweel                en Marianne Schuijbroek 
1/2 Henny Verwoert             en Hanneke Lodder 
3/4 Mieke Hijzen                  en Riccardo van ’t Oor 
5/6 Bert Cuijpers                 en Wieke van der Kooi 
7/8 Wendy Bovendeert         en Sylvie Hendriks 
 
 
Activiteiten in mei/ juni: 
De school heeft bol gestaan van de diverse gebeurtenissen: 

 De avondvierdaagse was weer een succes.  
 Bezoek aan de finals van de groepen 5 t/m 8 met wisselend succes voor de 

deelnemers. 
 De sportdagen voor de verschillende bouwen.  
 De schoolreisjes voor de verschillende bouwen. 
 De ouders naar het restaurant. 

U kunt op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen bekijken. 
 



De vakantieBieb-app: 
De Bibliotheek geeft deze zomer een cadeautje weg dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert:  
de VakantieBieb. Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen (en hun ouders) tijdens de zomervakantie e-
books van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. Als kinderen regelmatig blijven lezen in de 
zomervakantie, kan een terugval in leesniveau worden tegengegaan.  
Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer informatie. De app is vanaf 1 juli te downloaden. 

Wist u dat: 
- de groepen 8 in hun laatste schoolweken van hun Valentijnschool bezig zijn.  
De voorbereidingen voor de musical, disco en afscheid zijn in volle gang. Veel plezier. 
- de afsluiting van 6+ zijn op 8 en 10 juli. U krijgt via de 
kinderen een uitnodiging. 
- de Jeugd Vakantiepaspoorten weer aan alle kinderen 
worden uitgedeeld. Zij kunnen gratis of met fikse korting bij 
veel attracties terecht.  
- de kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een familievakantieboek. Hierin staan diverse leerzame 
activiteiten voor kinderen uit groep 1 tot en met 4. Activiteiten die ze met hun ouders of met elkaar in de 
vakantie kunnen doen. Het tijdschrift bevat ook tips voor leuke activiteiten en uitstapjes in Rotterdam.  
- over een paar weken begint de zomervakantie. Zes weken niet lezen betekent dat de leesontwikkeling van 
veel kinderen tot stilstand komt of zelfs achteruit gaat. Fijn, dat u er voor kiest om met uw kind door te 
lezen. 
- de dansers van de groepen 7 en 8 zijn tweede van alle Rotterdamse scholen geworden bij de finals, een 
grandioze prestatie. 
- op zondag 29 juni 13 leerlingen hebben meegedaan aan een concert in het Zuidpleintheater.  
Juffrouw Sahila, Hanane, Debbie en meester Martin zijn als begeleiders meegegaan. TOP.   
- vergeet u niet bij de rapportbespreking op 17 juli even bij de gevonden voorwerpen te kijken? 
- het erg prettig is als ouders in de laatste weken op school komen helpen.  
  Neemt u contact op met de leerkracht. 
- kinderen die naar het buitenland gaan een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig hebben. 
  Voor meer informatie kunt u terecht op www.paspoortinformatie.nl 
 
Rapporten: 
Het derde rapport wordt op vrijdag 11 juli meegegeven. 
De rapportbespreking vindt plaats op donderdag 17 juli van 13.00 tot 17.00 uur. 
De vakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur. 
Via de groepsleerkracht van uw kind krijgt u nog een informatiebrief.  
De rapportbespreking is met de ouders van leerlingen, het rapport wordt niet aan een ander meegegeven.  
 
Afscheid groep 8: 
Het gaat weer gebeuren; afscheid nemen van de groepen 8.  
Natuurlijk zijn de voorbereidingen in volle gang. De musical op 14 ( 8A) en 15 juli ( 8B) in het Wijktheater en  
de uitreiking van de getuigschriften en de disco op 16 juli. 
 
Kleding/ gevonden- verdwenen  voorwerpen: 
De stapel met gevonden voorwerpen groeit enorm. Om dit te voorkomen kunt u de 
kleding merken door de naam en de groep van uw kind erin te schrijven.  
Mocht uw kind toch met verkeerde kleding ( jas, schoenen, bril ) thuiskomen, wilt u dit 
dan weer meegeven naar school, zodat een ieder zijn eigen spullen heeft.  
Indien uw kind als gevolg van een klein ongelukje andere kleding op school heeft 
aangekregen, wilt u er dan voor zorgen, dat deze kleding weer op school ingeleverd 
wordt. 
Ook kan uw kind thuiskomen met iets dat niet van hem/ haar is. 
Indien u dit merkt, wilt u deze spullen dan terugbrengen naar school! 
Deze spullen kunnen namelijk van school of een ander kind zijn. 

       

      

             

 


