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Agenda: 
      01 okt    Start Kinderboekenweek       
      03 okt    Directie-inloop 
      08 okt    Thema-ochtend CJG 
      10 okt    Afsluiting Kinderboekenweek 
20- 24 okt    Herfstvakantie 
      26 okt    Start wintertijd 
      27 okt    Start ‘Gast in de klas’ psz. De Dolfijn 
      31 okt    Brieffie digitaal        
                       

 
- Schoolsportvereniging 
- Inkomsten en uitgaven 
- Schoolgeld  

Beste ouders,  
Brieffie is op de site  geplaatst. 
U krijgt per mail een aankondiging dat er een nieuw Brieffie is. Is uw e-mailadres op 
school bekend? Op verzoek kunt een papieren Brieffie krijgen bij de administratie. 
De kalender en de schoolgids zijn op de site geplaatst. 
De schoolgids is op verzoek verkrijgbaar bij de administratie. De kalender is aan de 
oudste kinderen van elk gezin meegegeven. Indien u nog een exemplaar nodig heeft, kunt u deze ophalen 
bij de administratie. 
 
Personeel: 
Juffrouw Anita en haar man Tim hebben sinds  8 september gezinsuitbreiding met een dochter ‘ Rosa ’.  
Wij feliciteren hen en wensen hen veel plezier en geluk. 
 

Uit de ouderkamer: 
 Vanaf 29 september start het LOV weer met een Nederlandse taalcursus op 

verschillende niveaus op de Valentijnschool. De cursus wordt gegeven door Gerarda 
Dolman. De cursusdagen zijn op maandag en vrijdag. 

 Op 8 oktober komt een verpleegkunde van het CJG ( Centrum Jeugd en Gezin ) 
voor de ouders van de peuterspeelzaal en van de groepen 1 en 2, informatie/tips en adviezen geven 
over het onderwerp zindelijkheid bij kinderen. De bijeenkomst begint om 9.00 uur in de aula. 

Voor alle ouders zijn er ouderbijeenkomsten gericht op het onderwijsondersteunend gedrag en educatief 
partnerschap van ouders. In de folder van de ouderkamer kunt u meer informatie vinden. Deze folder met 
een inschrijfformulier voor de desbetreffende ouderbijeenkomsten wordt in de loop van deze week 
uitgedeeld.  
De koffieochtend op de woensdag is van 8.15 tot 10.00 uur. 
De koffieochtend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is van 8.15  tot 9.00 uur. 
Op het scherm bij de hoofdingang kunt u dagelijks de ouderbijeenkomsten nog nalezen. Dit kunt u ook op 
het informatiebord in de aula en op het informatiebord in de gang van de peuters.  
Mocht u nog vragen hebben over de folder en het inschrijven, dan kunt u terecht bij onze medewerker 
ouderbetrokkenheid Sahila. 
 



Kinderboekenweek: 
De 60e Kinderboekenweek is van 1 tot en met 12 oktober 2014.  
De school wordt weer omgetoverd tot een school vol activiteiten rond het thema Feest. 
Harm de Jonge schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. 
Het bekroonde prentenboek komt van de hand van Marit Törnqvist. 

 
     
      Er bestaan geen kinderen die niet van lezen houden. Ze hebben het juiste boek nog niet gevonden. 
 
Wist u dat: 
U op de website: www.valentijnschool.nl  veel leuke activiteiten van de kinderen kunt bekijken. Verder vindt 
u hier veel informatie over de school. 

- Wilt 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) thuiskomen, wilt u deze 
          kleding wel meegeven naar school, zodat een ieder weer zijn eigen spullen heeft.  

- Als u vergeten bent een lunchpakket mee te geven en een lunch wilt brengen, kunt u dit pakket met 
de naam / groep van uw kind bij de administratie afgeven. 

- Goed dat u de zorgkaart al heeft ingeleverd. De leerkrachten houden de zorgkaart in hun groepsmap. 
- Tot en met groep 6 worden de leerlingen (die het eerste uur gym hebben) door een leerkracht 

gebracht, die leerkracht checkt ook of iedereen er is. 
- De leerlingen van de groepen 7 en 8 mogen zelf naar Pier ’80 lopen. Ouders zijn verantwoordelijk of 

hun kind alleen naar de gym mag. De deur gaat om 8.30 uur open. Ze kunnen eerst hun broertje  
en/ of zusje naar school brengen. 

- Op dit moment is het in Pier 80 een rommeltje vanwege de verbouwing. Als u uw kind komt ophalen, 
dan staat de nooddeur in de Rosener Manzstraat  open voor de ouders.  

- De Lekker Fit rapporten van de kinderen uit de groepen 4c, 8a en 8c zijn allemaal ingeleverd. 
- De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hun verdriet delen en ruzies oplossen met de 

peermediators. Er is altijd een terugkoppeling naar de groepsleerkracht.  
Nieuwe mediators zijn opgeleid en er is een opfriscursus geweest.   

- De kinderen kunnen thuis oefenen met Zangexpress. Door middel van een gebruikersnaam en een 
wachtwoord kunnen zij inloggen op de site. 

- De lift is niet voor de kinderen, ook niet in het bijzijn van hun ouders. 
 

 
De Dolfijn: 
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. 
 
De peuters van de groepen NUL bezoeken het kinderatelier Punt 5. Zij krijgen 10 lessen in tekenen, 
schilderen, techniek en boetseren. De woordenschat en taal krijgen veel aandacht tijdens deze lessen.  
Zij moeten er vooral veel plezier aan beleven. De foto’s kunt u op onze site onder het kopje Dolfijn bekijken. 
 



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 Valentijnschool heeft dagelijks een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur  
en op ma/di/do/vr een naschoolse opvang tot 17.30 uur.  
Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht. 
 
 
School Sport Vereniging (SSV) Bospolder-Tussendijken: 
De Valentijnschool is sinds dit schooljaar een School Sport Vereniging.  
Dit wil zeggen dat er verschillende sportverenigingen trainingen komen 
geven op school en in Pier ‘80.  
De School Sport Vereniging is voor kinderen van groep 3 t/m 6 van de Valentijnschool 
Op de Valentijnschool hebben we de sporten dans en voetbal.  
De voetbaltrainingen worden verzorgd door FC Maense.  
De danslessen door danscentre Got2Groove. 
 
Wat verwacht de School Sport Vereniging van jou? 
Je geeft je op voor het hele schooljaar! Elke week wordt er getraind, behalve in de schoolvakanties.  
De kinderen doen mee aan wedstrijden, toernooien en/of competitie.  
Deze wedstrijden kunnen plaatsvinden in het weekend!  Ouders zorgen zelf voor het vervoer van hun kind.  
 
Wat kan je van de School Sport Vereniging verwachten? 

 Het is een echte vereniging  
 Vakbekwame trainers 
 Elke week trainen 
 Veel wedstrijden, toernooien en competities    
 FC Maense en Got2Groove zijn eindverantwoordelijk! 

 
Waar en hoe laat worden de lessen gegeven?   
De voetbaltrainingen worden gegeven in Pier ‘80.   
Maandag:  15.45-16.45uur groepen 3 & 4 
            17.00-18.00uur groepen 5 & 6 
De danslessen worden gegeven in de speelzaal van de Valentijnschool.  
Donderdag:  15.45-16.45uur groepen 3 & 4  
  16.45-17.45uur groepen 5 & 6 
 
Wat kost de School Sport Vereniging? 
Kinderen mogen eerst gratis 2 of 3 proeflessen volgen. Na deze proeflessen kunnen de kinderen lid worden 
van de vereniging. 

 De contributie voor DANS bedraagt € 175,- per jaar ( 10 termijnen )  
 De contributie voor VOETBAL bedraagt:  

€150,- per jaar voor de kinderen van 6, 7 en 8 jaar 
€160,- per jaar voor de kinderen van 9, 10 en 11 jaar 
 

Er is een mogelijkheid om via het Jeugd Sport Fonds (JSF) een contributievergoeding aan te vragen.  
Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam of maak een afspraak bij  
meester Jorge of juf Debbie. 
 



Inkomsten/ uitgaven schooljaar  2013 / 2014: 

            
 
                                                                      2012/2013                         2013/2014 
                                                                       IN                 UIT                IN               UIT    
In kas          52        25  
Sint Nicolaas  5001  3964 
Kerstviering - Paasviering  938  1268 
     
Uitgaven mbt leerling/ groepen/    
ouders/ vervoer  1449  1525 
                          
                     
Kamp groep 8  7632  6388 
Schoolreizen  9483 9904 
     
Activiteiten:  
Kinderboekenweek/ schoolontbijt/ 
Valentijnsdag/ moeder- en vaderdag/ 
Blijdorp/ entreegelden/ projectweek/  
Koningsdag/  Sport- en speldag / 
afscheid 8- musical 

 2018  2135 

Schoolfonds 
                        Ontvangen september 

17442 
    420 

 17232  

Ouderbijdrage kamp   2975  3015  
Sponsoring kamp    4657    4500  
Sponsoring algemeen   1000      
Totaal uitgaven     
Totaal inkomsten  26546 26521 24722 25184 
                                                             
Totaal naar 2013 / 2014 
Totaal naar 2014 / 2015 

       25  
    -412  

 

In de MR-vergadering van 23 september 2014 is ingestemd met de inkomsten en uitgaven betreffende het  
schoolgeld 2013-2014. Wij vinden het belangrijk, dat alle ouders deze informatie kunnen inzien.   
 
Schoolgeld: 
Weet u al hoe en wanneer u het schoolgeld voor schooljaar 2014-2015 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. 

 


