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Valentijnschool

zomer

Het is wel een beetje koud en 
nat geweest, maar eindelijk 
is hij daar: de zomer! 
De peuters genieten er met  
volle teugen van!

Wij, de leerlingen van de Plusgroep 
1 & 2, hebben nagedacht over wat er 
anders is aan een vliegtuig en een 
helikopter.  
Daarna zijn wij enthousiast  
aan de slag gegaan met de  

ontwerpen.

Groetjes van de  

plusgroep



Oualid:  de dieren  
Aisha:  het paard  
Irem:  het springkussen  
Nursena:  de dieren  
Shreya:  het springkussen  
Fatima:  het buiten spelen  
Jaiki:  de ballenbak  
Omer Kerim:  de ballenbak  
Nisrine:  op het paard 
Kaira:  met het zand spelen 

Amin:  in het bootje varen 
Yassir:  de geiten 
Younes:  buiten spelen met de skelters 
Chahid:  de dieren 
Edson:  het spookhuis 
Jaida:  de ballenbak 
Chelson:  de dieren 
Yasmin:  het springkussen 
Quinseliano:  het springkussen 
Dogan:  op het paard 

De kinderen van groep 2C hebben een kleurplaat  
gemaakt van een vliegtuig en daar vervolgens  
een puzzel van geknipt. De puzzel hebben ze  
daarna weer in elkaar gezet!

Wat vond startgroep-A  
het leukste aan het  
schoolreisje?

Wij hebben de  
zomer in ons bol!  
Fijne vakantie allemaal!!!
Groetjes van groep 2b

Groetjes van groep 3c

Grote zomer- 
schoonmaak  
in groep 1A!

Groep 4C



Ayoub en Ashish

Het was een leuke tijd toen ‘n Bries bij ons in de klas was.

Ze hebben ons vragen gesteld over het eiland van  
Brienenoord, waar we pas geweest zijn.

We hebben opdrachten gedaan Bijvoorbeeld: takken ver-
zamelen, bladeren verzamelen, een eigen eiland maken. We 
hebben beestjes gezocht, die zaten door de hele klas. Vooral 
pissenbedden! We moesten onze ogen dicht doen, toen 
kwam er een liedje en mochten we vertellen wat we nog 
wisten van het eiland. Houssam had een slakje gevonden en 
wilde hem als huisdier houden. Helaas kon hij niet overleven 
in de klas. De pissenbedden die Aleyna in een potje met 
grond had bewaard, leven nu onder onze kasten.

Abdelouali 

Vrijdag 12 juni 2015 ging de groep 5 en 6  naar de Briene-
noord Eiland. Het was heel leuk. We mochten in bomen  
klimmen en we hadden een toneelstuk gekeken van  
Sproetnek. We hadden een speurtocht gemaakt. We zagen 
tijdens het speurtocht stieren en valkuilen. De meester heeft 
laten zien hoe we een brandnetel moeten eten. En de echte 
naam van sproetnek heet Bart. We gingen kikkers en 
zeedieren vangen. En ik heb veel informatie over dieren  
geleerd en geschiedenis.

Majdoen

Brienenoordeiland

Groep 6a is naar het Brienenoord eiland gegaan.  
Het was er heel leuk. We hadden er Schotse Hooglanders 
gezien en we gingen naar een meneer kijken die acteerde. 
Daarna kregen we een halve appel. Toen  
gingen we naar een speurtocht. We hebben geleerd dat je 
een brandnetel kan eten en er was een soep en thee van de 
brandnetel. De dovenetel helpt als je gestoken bent door de 
brandnetel, dan prikt het niet meer. En je moet wel een paar 
meter van de Schotse Hooglanders houden, want ze zijn best 
wild. Je kan ook een blad eten die familie is van de knoflook. 
Je kan ook zien hoe oud een boom is, je moet dan de jaar- 
ringen tellen, de boom leeft alleen in de schors. Als er  
bliksem in een boom is geslagen moet je die boom  
gewoon laten liggen, dan hebben de kleine diertjes wat  
te eten.

Jurnalia en Arwa 

Schoolreisje

We gingen naar Duinrell Wassenaar met de bus. Het duurde 
45 minuten om daar te zijn. We gingen met de groepen 5,6 
en 7 en het was gezellig. Als eerste gingen we naar de verza-
melplaats en daarna mochten de kinderen een eigen groepje 
maken. Ons groepje ging als eerste naar de Falcon. Het was 
super leuk en het was een snelle attractie. Daarna zijn we 
naar de waterspin gegaan en dat was super cool want hij 
ging 5 keer over de kop. Daarna liepen we naar de Splash. We 
zijn nog in heel veel attracties geweest. Op het einde van de 
dag gingen we naar huis en iedereen was misselijk. Maar het 
was heel leuk.

Yaren, Zaineb, Timucin, Anouar en Stefhanie

Ik en mijn klasgenoten waren naar ‘N bries gegaan het was 
warm weer. Op die dag konden we veel leren over de dieren 
en planten. En er was een voorstelling. In de klas kwamen de 
mensen die daar werken. Ze legden planten en we moesten 
een mini-bos maken. We moesten dieren op pakken en we 
gingen ook nog een speurtocht houden. We kregen ook 
nog opdrachten en die opdrachten waren best wel moeilijk. 
We hadden opdrachten zoals een naaktslak vinden en ook 
raden hoe lang een boom is. We vonden het heel leerzaam! 
We moesten ook nog met blinddoeken de touw volgen in 
het bos. Wij vonden de voorstelling heel leuk en de Schotse 
Hooglanders vonden wij heel erg interessant.

Groep 5A

Groep 6B

Groep 4C

Groep 6CGroep 6A

Faisal 

12 juni 2015 gingen we naar het brienennoord eiland.Ik wist 
niet dat er een eiland in Rotterdam  was. Het zag er prachtig 
en natuurlijk uit. We gingen zelfs vlaggen in poep zetten.  
Dat doe je normaal nooit! We zagen losse stieren lopen. 
We kregen entertaiment van Annelies en  sproetnek oftewel 
Bart en we gingen in een meer allerlei verschillende zee-
dieren vangen met een netje. We gingen in bomen klimmen 
in het eiland dus super leuk!!!!

24 juni gingen we op schoolreis.Net als het eiland was het 
super leuk. We gingen in de engste attracties en achtbanen 
onder anderen:waterspin,falcon,dragon fly en zoals altijd die 
goeie oude kikkerachtbaan!!We hebben souvenirs gekocht 
en verder heeeeeeel veel leuke dingen gedaan. Ik raad je aan 
om naar duinrell  te gaan dan wordt het de leukste dag van 
je leven!!!!

Meva 

We zijn 24 juni naar Duinrell geweest. Toen we daar  
aankwamen gingen we eerst naar de verzamelplaats,  
vanaf daar mochten de groepen 6 en 7 alleen lopen door 
Duinrell ik ging gelijk met kinderen in de Falcon daarna in  
de dragonfly, de vliegende hollander, de kikker8baan, splash, 
trampoline, aqua splash en in het schaduw huis het was  
super leuk.



’s Ochtends vroeg om half 9 liepen wij naar 
de stadstuin.  
Om te beginnen maakte wij een tent die 
stevig moest zijn tegen de harde wind, wa-
ter dicht tegen de regen en warm tegen de 
kou. Juf Nancy en Siraj zijn moeder maakte 
een vuurtje, dit lukte niet gelijk de eerste 
keer. Na het maken van de tenten kreeg elk 
groepje een mandje met een boekje waarin 
de plantensoorten stonden die wij moes-
ten verzamelen. Met de planten die wij 
konden eten maakte wij soep en broodjes 
met mint. Dit mochten wij natuurlijk ope-
ten. Na opgeruimd te hebben gingen wij 
weer terug naar school.

Hier ga je lezen wat je allemaal moet weten in groep 8.

Kamp: Kamp is altijd leuk maar je moet er wel voor zorgen 
dat je goeie spullen bij je hebt zoals een laken, kleding, E.Z.V

De vijfde dag ga je je koffer inpakken en in de bus doen. 
Voordat je naar school gaat om op gehaald te worden ga je 
gezamenlijk met de twee klassen bowlen. Je kunt altijd grap-
pen uithalen zoals dat Yu Chen en Alderick  hebben gedaan 
met Meester Wijnand tegen Meester Wouter van Dorp , We 
hadden zijn slaapzak verstopt.

Tip cito: Probeer in de eerste paar maanden al te leren want 
als je later leert heeft het al geen zin meer. En slaap ook heel 
vroeg dat je morgen weer fit opstaat om de dag te begin-
nen met een cito. Als je thuis bent moet je niks druks doen, 
je moet dan ook niet leren want het heeft toch geen zin. Dus 
als je thuis bent moet je je ontspannen. Heb geen haast wees 
een baas!!

Middelbare school: Zoek een goeie school uit en voel je thuis 
op die school. Het maakt niet uit wat voor niveau je haalt zorg 
dat je een school kiest waar je bij past. Zorg dat je op tijd in-
geschreven bent op je nieuwe school. Het einde van het jaar 
ga je naar je nieuwe middelbare school om te kijken waar je 
in de klas komt. De eerste leerjaar moet je goed je best doen.

We vonden het leuk in groep 8 en wij hopen jij ook.

De mooiste herinneringen van de bassischool

Bedank alle leerkrachten van de Valentijnschool voor de moo-
iste herinneringen die wij hebben gehad. En het waren ook 
nog hele leuke herinneringen bijv. schoolreisje, vrij zwem-
men, Anne Frank voorstelling en kamp natuurlijk en die dag 
was echt onvergetelijk. En er waren ook vervelende dagen en 
dat waren de toets dagen, die waren echt saai. En in groep 5 
hadden we ook watergevecht gedaan en dat was superleuk 
maar ook niet zo leuk, want je werd de hele tijd natgespoten 
door de jongens. 

De leukste meester van de valentijnschool vinden Julia en 
naomi meester Wouter van Dorp Hij is grappig lief en aardig 
vooral als hij zijn leuke neprbril opzet dan staat hem echt 
goed maar ook heel grappig. En wat ook jammer is dat hij vol-
gend jaar naar groep 6 gaat we gaan u heel erg missen en we 
komen u nog wel bezoeken hoor xxxx

Ik heb een paar tips om te overleven in groep 8. Groep 8 is de 
leukste jaar en het jaar gaat super snel. Dus geniet er dan van 
en ook alle andere jaren gaan super snel. Je moet ook zo veel 
mogelijk dingen doen met je klasgenoten verzin gewoon iets 
en doe het dan later kan je het toch niet maar doen, want dan 
ga je uit elkaar.

Geniet er van want je gaat het echt missen, ook de mensen 
die je niet leuk vind ik meen het echt. En als je van school 
bent kom gewoon op bezoek en stuur elkaar de mail dan 
kunnen jullie in de zomer vakantie leuke dingen doen.  

Groetjes groep 7B

Wij hebben 19 juni  

een ochtendje in de 

natuur geleefd.  

Ze gaan ons nu echt verlaten... 
Maar wat een mooie herinnerin-
gen hebben deze kinderen aan 
de Valentijnschool!

Groep 8C

Alderick, David en Yu Chen

Groetjes Samah. Raesy en BrigidaCagrican Koroglu

Beyza

Meester zei al bij het begin van het jaar dat de tijd al snel 
ging. Maar ik dacht altijd dat het gewoon het zelfde ging als 
groep 6 en 7. Maar dat is dus helemaal niet waar. Groep acht 
is anders en heeft een andere sfeer. We hebben hard gewerkt 
maar ook veel lol gemaakt. Ik kan niet geloven dat we nu 
al aan het eind van het jaar zijn. Er zijn veel juffrouwen en 
meesters die ik wil bedanken maar vooral: meester Wouter 
van Dorp en juffrouw Dounia. Ze zijn echt fantastisch! En ik 
zeg dit niet alleen omdat Ze mijn laatste leraren waren. Mijn 
klas is ook best gezellig.

 Survival tips: 
-Wees relaxt 
-Doe je best want je advies bepaalt bijna alles 
-Geniet van groep 8

Ik vond het een heel super leuke schooljaar met meester 
Wouter van Dorp. We gingen naar kamp we hebben heel 
vaak gevoetbald en Meester Ron kwam langs en mee voet-
ballen. We aten de eerste avond macaroni het was heel erg 
lekker en de hele tafel was met macaroni. Meester Wijnand 
kwam elke ochtend met een andere pak zoals deze hier. Op 
de laatste dag gingen we ons spullen in pakken en gingen 
we bowlen. Een tip voor op kamp niet praten als je moet 
slapen anders krijg je straf. We hebben ook de cito gemaakt 
het was best moeilijk. Ik bedank alle leerkrachten voor alles.

Feride

Heel mijn leven is hier op deze school geweest. En het waren 
de aller leukste jaren van heel mijn leven. Meester Wouter 
u ga ik nooit vergeten u bent de leukste meester van deze 
school. En ik vond het leukste jaar groep 8 ik herinner nog 
kamp dat was zo leuk. Ik zeg alvast de kinderen die volgend 
naar groep 8 gaan het gaat de leukste jaar worden van heel 
jullie leven en het meest kamp gaat leuk worden. Dus ik zeg 
ga gewoon lekker genieten van groep 8 maak het een leuke 
jaar voor je zelf dat je nooit meer zou gaan vergeten. 

hallo allemaal ik ga jullie vandaag vertellen over hoe je het 
moet overleven in groep 8. 
Tip 1:  goed luisteren naar de juf of meester. 
Tip 2:  doorzetten dus als je iets wil er voor gaan. 
Tip 3:  leuk doen tegen de meester dan doet hij ook leuk  
 tegen jouw. 
Dat zijn een van de mindere en belangrijke tips die ik jullie 
heb gegeven ik hoop dat ze zouden helpen.      

 Gizlan

Hoi allemaal, ik ga jullie vertellen over groep acht. Het is best 
een leuke groep. Jammer is dat dit wel je laatste jaar is, maar 
als je ervoor gaat. en je bent aardig dan is het pas echt leuk 
jaartje voor jou en je meesters en je klas genoten. Ik hoop 
dat ik jullie heb geholpen en ik hoop dat het echt leuke gaan 
vinden in groep 8 veel succes.

Liefs Julia en Naomi

Nasdia

Lieve leerkrachten bedankt voor de 
leuke jaren we hebben heel veel mee-
gemaakt de kamp was het leukste en 
we hopen jullie allemaal nog een  
keer te zien. Omar en Burak

Survivaltips voor groep 8:

Geniet van je laatste jaar want hierna zit je niet meer op  
de basisschool. 
Maak je niet druk om niks want, de tijd gaat heel snel.  
Doe je best op school zodat er vaker leuke momenten ko-
men.

Leuke herinneringen van school: 
Water gevecht elk jaar, school reisjes, zwemlessen, kamp, 
dierentuin, Anne frank voorstelling

We bedanken alle leraren die deze leuke schooljaren hebben 
mogelijk gemaakt. We gaan iedereen heel erg missen.
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