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Agenda maart: 
       2 maart           Start inschrijven VO 
       6 maart           Inloop met directie 
16- 20 maart          Week van de lentekriebels 
      17 maart          Themabijeenkomst CJG: puberteit en seksualiteit 
24- 26 maart          Afsluiting 6+ 
      27 maart          Brieffie 
      29 maart          Begin zomertijd    
            

- Plusgroep 3 t/m 5 
- Reservekleding 
- Lentekriebels 
- Subsidie 
- Leerlingenraad 
- Lezen 
- Thuistaal 

Personeel: 
Juffrouw Kim werkt vanaf 1 maart één dag minder. Juffrouw Helen zal vanaf nu op de woensdag, de 
donderdag en de vrijdag in groep 7A de groepsleerkracht zijn. 
Juffrouw Yvonne (groep 3C) is met zwangerschapsverlof. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door Anita 
van der Hoeven(ma-di-wo) en Karin Pubben (do-vr). Beide leerkrachten zijn gestart na hun ouderschapsverlof. 
Juffrouw Hatice en haar man Mustafa zijn sinds 7 februari de trotse ouders van een zoon  “Ali Ensar”.   
Hartelijk gefeliciteerd en heel veel geluk. 
 
INK- tevredenheidsonderzoek: 
De resultaten van het kwaliteitsonderzoek zijn binnen. Momenteel zijn we bezig om een analyse te maken, 
zodat de uitslag en de daaruit voorkomende actiepunten besproken kunnen gaan worden met alle 
betrokkenen.  
De school kreeg de volgende rapportcijfers van de diverse deelnemers: 
                                                          VALENTIJNSCHOOL     GEMIDDELD CIJFER  Nederland                                  
                                                                 2015      2013 
133 ouders ( van de 375 gezinnen)                 8,5        8,1                                    7,6 
177 leerlingen ( groepen 6-7-8)                      8,6        8,7                                    8,0       
53 medewerkers                                           8,0        8,1                                    7,7 
Kortom:  We zijn TROTS op deze uitslag. 
 
Schoolgeld: 
Na de herinnering in februari hebben ruim 50 ouders het schoolgeld direct betaald. Top. 
U heeft kunnen aangeven hoe en wanneer u wilt betalen. 
U kunt het schoolgeld overmaken naar IBAN-nummer NL11ABNA0542299135  
t.n.v. Valentijnschool ouderbijdrage, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind. 
 
T- shirt: 
Alle kinderen hebben een groen T-shirt gekregen met daarop het logo van de school.  
Mocht u interesse hebben voor een nieuw shirt, dan zijn deze shirts voor € 3, - 
verkrijgbaar op school. Voor de activiteiten zoals de Avondvierdaagse en het 
schoolreisje is het handig als de kinderen al herkenbaar zijn aan hun shirt. 
Ze zijn verkrijgbaar in de maten: 104-116-128-140-152-SML en XL.                                           
  



Valentijnsdag 2015: 

De school was omgetoverd en stond in het teken van Valentijn. Bijna alle kinderen en personeelsleden waren     

op vrijdag 13 februari in rood of roze gekleed. De rode loper was uitgerold en vele activiteiten waren 

georganiseerd: 

- Sommige kinderen gaven de rozen aan de ROOS van hun leven. 
- De groepen zongen voor en met elkaar.      
- Er was een poppenkastvoorstelling. 
- Ouders kregen een wenschocolaatje en alle kinderen kregen met een ballon in de vorm van een hart. 

Kortom: Het was een fantastische dag voor de kinderen, ouders en personeelsleden.  

Een groot compliment voor de werkgroep. Op www.valentijnschool.nl kunt u de activiteiten bekijken. 

 

Uit de ouderkamer: 
 Op 17 maart om 9.00 uur is er een bijeenkomst met medewerking van het CJG. Tijdens deze 

bijeenkomst krijgt u informatie over puberteit en seksualiteit.  
 Er zijn 25 moeders van onze leerlingen begonnen met de cursus Dik Tevreden!  

          Deze cursus omvat verschillende lessen gericht op een gezonde leefstijl.  
          De cursisten krijgen les van een diëtiste en een gedragscoach. Tevens krijgen de cursisten 
          sport en bewegingslessen van een sportdocent! 

 Elke maandag bent u van harte welkom om de Piramide/LOGO3000 bijeenkomsten voor de ouders van 
de groepen 1 en 2 bij te wonen in de aula. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur. 

 Er zijn 18 ouders van de leerlingen van de groepen 2 en 3 op woensdag begonnen met het programma 
Goed, Beter, Best. Het leren van de Nederlandse taal en het onderwijsondersteunend gedrag van 
ouders staat hierin centraal. 
 

In de ouderkamer bent u elke dag welkom. Er is elke ochtend een inloop, waar u onder het genot van een kop 
koffie of kop thee, andere ouders kunt ontmoeten en waar u de gelegenheid krijgt om met elkaar of met onze 
medewerker ouderbetrokkenheid in gesprek te gaan.  
De tijden zijn: 
Maandag en vrijdag:     van 8.15 uur tot  9.00 uur 
Dinsdag en donderdag: van 8.15 uur tot  8.45 uur 
Woensdag:                  van 8.15 uur tot 10.00 uur 
 

Plusgroep 3 t/m 5: 
Na de vakantie is de Plusgroep 3-5 begonnen. Juf Miranda en juf Sylvie zullen deze groep begeleiden. 
Als eerste creatieve denkopdracht hebben we het gisteren gehad over doepels (dieren van de planeet Flippo, 
die graag bakstenen eten). De leerlingen moesten bedenken hoe we deze bijzondere dieren konden vangen, 
zodat we onze huizen kunnen redden. De leerlingen kregen een aantal tips waar de vallen aan moesten 
voldoen en hoe ze de doepels het best konden lokken. We hebben al een heleboel creatieve oplossingen 
voorbij zien vliegen! Volgende week gaan we weer verder met een ander probleem. 
De ouders van deze leerlingen worden met een brief uitgenodigd voor maandag 9 maart om 15.00 uur voor 
een informatiebijeenkomst in de aula. 
 

(Reserve)kleding voor de kleuters: 
Regelmatig hebben sommige kleuters een ongelukje, omdat het niet lukt 
om op tijd bij het toilet te zijn. Vaak zijn kinderen zo bezig met hun werk-
spel, dat ze pas op het allerlaatste moment in de gaten hebben dat ze 
dringend naar het toilet moe(s)ten. Als ze dan ook nog een lastige knoop 
of riem hebben, zijn ze nogal eens te laat en dan hebben ze een natte 
broek. Wilt u bij de aanschaf van kleding rekening houden met het 
bedieningsgemak? Als een kind een ongelukje heeft gehad dan krijgt het 
de natte kleding in een plastic zak mee naar huis en wij trekken hem/haar 
iets anders  aan. Wilt u deze kleding wassen en snel terugbrengen naar 
school, want het gaat af en toe zo hard dat we soms bijna door de 
voorraad heen zijn. Mocht u gemakkelijke kleding over hebben, bij 

voorkeur joggingpakachtige kleding, dan houden we ons aanbevolen. 
 



Week van de Lentekriebels: 
Waarom ‘Week van de Lentekriebels’?  
De Valentijnschool is een Gezonde School. 
Dit betekent dat we regelmatig stil staan bij 
onderwerpen als voeding en beweging, 
milieu en hygiëne en psychisch welbevinden.  
Ook het onderwerp seksualiteit en relaties 
komt aan bod. 
De lente is een prachtige aanleiding om met 
kinderen te praten over nieuw leven, 
gevoelens, vriendschap, verliefd zijn, 
omgangsregels, relaties en seksualiteit. 
De Week van de Lentekriebels is een landelijke projectweek en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 
groep 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te 
maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. 
 
De school kan in de ontwikkeling van uw kind een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van 
rekening een lange tijd door. Kinderen worden voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij en naast 
kerntaken als rekenen en lezen leren zij ook sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het leren van vaardigheden thuis en op school kan er toe 
bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld en de juiste vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties 
en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd kan er ook voor zorgen dat ze geen of minder 
risico’s gaan nemen op dit gebied. 
Een van de kerndoelen in het primair onderwijs is: Oriëntatie op jezelf en de wereld. 
In het besluit van het Ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschappen) staat:  
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving 
een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol met elkaar om te gaan met verschillen in opvattingen van 
mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.” 
De aftrap van de projectweek is 16 maart om 15.15 uur op het plein. 

 

Werkgroep de Gezonde School 

 

Subsidie voor sporten  
 
Het motto van het Jeugdsportfonds is “alle kinderen moeten kunnen sporten!” 
Zij creëren sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen tot 18 jaar die in gezinnen 
leven met weinig geld, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.  
Dit betekent dat het Jeugdsportfonds de contributie betaalt. 
Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de site gedaan 
worden door professionals uit het onderwijs, sportverenigingen, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn 
de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.  
Informatie kunt u vinden op de site: www.jeugdsportfonds.nl 
 
Heeft u al een Campina Schoolmelk abonnement?  

Onze school biedt Campina Schoolmelk aan. Met Campina Schoolmelk heeft uw 

kind in de pauze een lekker vers, gekoeld zuiveldrankje.  

Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2 en B12. 

Hierdoor kan Campina Schoolmelk een bijdrage leveren aan gezonde levensstijl.    

U sluit het abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina.  

De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in de koelkast 

gezet. Hierdoor krijgt uw kind gekoelde, verse zuivel. Dat is niet alleen lekker 

én gezond voor uw kind, maar ook gemakkelijk voor u.   

De prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het 

schooljaar 2014/2015 daarom slechts € 0,38.  

Meld uw kind(eren) dus nu nog aan op www.campinaschoolmelk.nl  

 



Leerlingenraad Valentijnschool: 
Woensdag 11-02-2015 is de leerlingenraad officieel geopend door meester Jos en meester Martin.  
De ouders van de kinderen mochten komen. We maakten kennis met elkaar en we planden wat we het 
komend jaar kunnen doen. Leerlingenraad houdt in dat we verbeteringen willen voor onze school.  
We willen altijd het beste voor ons school. We zijn al druk met de plannen. Er zijn veel goeie ideeën 
verzonnen. We hopen dat we het kunnen uitvoeren. 
 

 
Zayd (7A), Beyza (8C), Selma (8A), Nirmine (6B), Sabrine (8B), Jurnalia (6A), Fatou(7B) en Merva (6C) 
 
Zayd is gekozen voor de wijkkinderraad. Hierin zitten 10 kinderen van vijf verschillende scholen. Deze raad 
wordt begeleid door een gebiedsmedewerker van de gemeente en een begeleider van een school.  
De wijkkinderraad komt één keer per twee weken bijeen. 
 
Selma en Beyza 

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, 
lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze 
opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook 
toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen.  
Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te 
stimuleren in het vrij lezen.  
Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!  
 

Thuistaal: 
Bij het CBS verscheen recentelijk het jaarboek Onderwijs in cijfers. Hierin heeft het CBS een aantal belangrijke 
feiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. 
Eén ervan is dat de thuistaal van invloed is op schoolprestaties in het basisonderwijs.  
Leerlingen met een niet- westers allochtone achtergrond, die thuis geen Nederlands spreken, scoren veel lager 
op de Eindtoets van Cito dan leerlingen die thuis wel Nederlands spreken. De verschillen zijn vooral groot op 
het onderdeel taal, maar leerlingen die thuis geen Nederlands spreken doen het ook minder goed op het 
onderdeel rekenen/ wiskunde. 
 

 


