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Agenda: 
      17 juli             12.00 uur Start vakantie en rapportbesprekingen    

- Van de MR 
- Vakantiebieb-app 
- Wist-u-dat 
- Bedankt 

Personeel: 
Juffrouw Arnette en haar man Wim zijn sinds 26 juni de trotse ouders van een zoon ‘Joaz’.  
Juffrouw Eveline en haar man Marc zijn sinds 12 juli de trotse ouders van een zoon  ‘Jack’ .  
Wij feliciteren beide jonge gezinnen en wensen hen veel plezier en geluk. 
Juf Annika is reeds met zwangerschapsverlof en in de vakantie zullen juf Anita en juf Karin volgen.  
Juf Evelien (peuters) is op 16 juli met haar Jan in het huwelijksbootje gestapt. Van harte. 
 

Beoordeling scholen en de CITO-eindtoets: 
Het getal 7,8 is op meerdere manieren een mooi 
resultaat.  
Het is het hoogste cijfer in Delfshaven.  
Diverse ouders vroegen om een uitleg hierover. 
De uitslag van de eindtoets zit tussen de 500 en 550. 
In 2014 lag het gemiddelde van Nederland op 534. 
De weging van kinderen bepaalt voor een belangrijk 
deel de correctie op dit getal. De weging heeft met 
de hoogte van de opleiding van ouders te maken. 
Hierdoor volgt er een correctie op de echte score en 
wordt die score vergeleken met het resultaat van 
andere scholen in dezelfde situatie. 
Daarnaast speelt het deelnamepercentage een rol. 
Het cijfer is gebaseerd op de eindtoetsen van de 
afgelopen 3 jaar. 
 

Wij zijn trots op dit resultaat. Kinderen, ouders en personeelsleden hebben dit samen bereikt.  
 
Schoolgeld: 
Alle 22 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.  
  
 



Wijkmuziekschool: 
 
De kinderen hebben in het 
Zuidpleintheater hun concert gehad.  
Fantastisch om het enthousiasme te zien. 
Ook volgend schooljaar is de 
Valentijnschool weer deelnemer aan de 
wijkmuziekschool. Er is weer de keuze uit 
keyboard, gitaar en viool. 
Volgend schooljaar zullen er 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.  

Vakantiepaspoort: 
Elk kind krijgt een vakantiepaspoort. Met dit paspoort kunnen meer dan 100 verschillende activiteiten worden 
ondernomen. Met dagelijks 2 bestemmingen gaat het nog niet lukken om alles te doen. 
Speeltuinen, musea, kinderboerderijen, zwembaden, sportlocaties zetten de deuren open om 
basisschoolkinderen te vermaken. Er zijn ook dagtochten mogelijk naar diverse bestemmingen. 
Alle activiteiten worden gesubsidieerd en daardoor is er een laag entree tarief voor kinderen.  
Volwassenen betalen meestal de normale prijs. 
Het is verstandig om voorin het paspoort de naam en andere gegevens van het kind te schrijven.  
Kinderen kunnen bij elk bezoek een stempel krijgen. Na 10 stempels kan er bij Albert Heijn een 11e worden 
gekregen. Met die 11e stempel kunnen er met de supercoupon entreekaartjes worden gekocht voor Blijdorp, 
Theater Hofplein of een film in Lantaarn/Het Venster. Prijs € 2,50 per stuk. 
Een van de grote publiekstrekkers is jaarlijks  Jeugdvakantieland.  
Onder de ouders beter bekend als Jeugdland. De kinderen kunnen zich van 
11 t/m 22 augustus uitleven in Ahoy met optredens van echte artiesten, 
bloemschikken, poppendokter, verkeersagent spelen, paardrijden....  
Bijna alles is mogelijk. Voor de ouders is er een terras.  
Tip: neem tassen mee voor alle knutselwerken, bloemstukjes ed. 
Ook interessant is de open dag van Feyenoord op 20 juli.  
Oog in oog met de helden en handtekeningen scoren.  
 

Koppentelactie: 
Donderdag 17-7 hield Leerplicht Rotterdam de 
jaarlijkse koppentelactie. Hiermee wil Leerplicht 
het luxe verzuim tegengaan.  
Er waren 6 gezinnen met geoorloofd verzuim. Vijf 
kinderen waren ziek. We kregen een compliment 
over de aanwezigheid. Het aantal telaatkomers 
vonden ze zorgelijk en daar gaan we komend 
schooljaar flink op inzetten. Elk kind hoort om 
8.30 u. in de klas op zijn/haar stoel in de klas 

aanwezig te zijn. Het is mogelijk dat ze direct na de zomervakantie nog een keer langskomen. 
 



Rectificatie kerstvakantie 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 
De school is op de volgende dagen dicht i.v.m. een studiedag / lesvrije dag: 
7 november, 4 februari, 13 april, 17 juni en 10 juli 
 
Waarom is er een medezeggenschapsraad? 
Op elke school worden ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het 
onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school. Het ministerie van OCW 
vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken 
scholen over een medezeggenschapsraad. Ook de Valentijnschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) 
Onze medezeggenschapsraad heeft 10 leden; 5 leden in de oudergeleding en 5 leden in de 
personeelsgeleding. 
De samenstelling van de MR ziet er in schooljaar 2014/2015 als volgt uit: 
De oudergeleding: Fadoua Amghar, Najim Tourich, Farid Ambarki, Nurcan Davarci en Henry Koster. 
De personeelsgeleding: Merian Schakel (voorzitter), Daniëlle Olijerhoek, Marieke Hellemons, Yentl van Til en 
Henny Veraart (secretaris). 
De MR wenst alle kinderen en ouders een fijne vakantie!!! 
 

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 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.  
- 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 groepen 8 weer fantastische musicals hebben opgevoerd. 
- de groepen 8 na de disco echt van school zijn. 
- in het schooljaar 14-15 starten we met 500 leerlingen en 110 peuters. 
- de afsluiting voor de ouders in restaurant Tanger met ruim 55 ouders gevierd is. 
- het weer was weer goed tijdens het schoolreisje. 
- we genoten van het Oranje; zowel van de versiering als van het voetballen. Brons is ook goed. 
- Eid Mubarek allemaal. ( fijn Suikerfeest ) 
- we kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. 
 



Bedankt voor…. 
 
Bedankt voor het vertrouwen, bedankt voor de steun, bedankt voor de ziekmeldingen, bedankt voor het 
wassen van de gymspullen, bedankt voor het dagelijkse pakje drinken, bedankt voor het tijdig brengen en 
ophalen van de kinderen, bedankt voor het rijden naar …, bedankt voor het geduld, bedankt voor de 
aanwezigheid bij de oudergesprekken, bedankt voor  de glimlach, bedankt voor het meedenken, bedankt 
voor de gezelligheid, bedankt voor het helpen bij het huiswerk, bedankt voor het schoonmaken van de 
kleuterspullen, bedankt voor de hoofdhuidcontrole, bedankt voor de traktaties, bedankt voor het overblijven, 
bedankt voor  de belangstelling, bedankt voor de kritiek, bedankt voor het overhoren, bedankt voor de 
bijdrage aan de sponsorloop, bedankt voor het meewandelen tijdens de avondvierdaagse, bedankt voor de 
MR-vergaderingen, bedankt voor het geven van de complimenten, bedankt voor de hulp bij de sportdag, 
bedankt voor uw eerlijkheid, bedankt voor het laten oefenen van de tafels, bedankt voor het lezen van de 
maandelijkse Brieffies, bedankt voor het betalen van de ouderbijdrage, bedankt voor het dagelijkse ontbijt, 
bedankt voor het op tijd naar bed brengen, bedankt voor de gevulde tassen, bedankt voor uw aanwezigheid 
bij de traktatieworkshop, bedankt voor de steun bij de Finals, bedankt voor het overhoren van het huiswerk, 
bedankt voor uw spontaniteit, bedankt voor de bloemen, bedankt voor de cadeautjes bij verjaardagen, 
bedankt voor het overhoren van de tafels, 
bedankt voor het leren strikken van veters, 
bedankt voor de zwemlessen, bedankt voor 
de gesprekken, bedankt voor het 
voorlezen, bedankt voor het komen ophalen, 
bedankt voor de bezoekjes aan de 
orthodontist, bedankt voor de juffendagen, 
bedankt voor het wassen van kleding, 
bedankt voor het komen naar de 
ouderkamer, bedankt voor de reservekleding, 
bedankt voor het praatje pot, bedankt voor 
uw zorgen, bedankt voor uw medeleven, 
bedankt voor het begeleiden van groepjes, bedankt voor de dagelijkse aanwezigheid, bedankt voor de deo 
na de gymles, bedankt voor de gymschoentjes, bedankt voor de ziekmeldingen, bedankt voor uw positief 
kritisch meedenken, bedankt voor het knutselen, bedankt voor het vertrouwen in de Valentijnschool, bedankt 
voor uw keuze om uw kind in te schrijven op onze school en  
bedankt dat u ons vergeeft omdat we u ergens niet voor bedankt hebben……  
 

Prettige vakantie
Tot 1 september. 
 
 
Team Valentijn en De Dolfijn 

 


