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Brieffie

Afsluiting 6+ groep 1-2 en 7-8 
Afsluiting 6+ groep 5/6
Afsluiting 6+ groep 1-2 en 3-4 / Paasontbijt
Goede vrijdag

1e Paasdag / Zomertijd
2e Paasdag
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Vanuit de ouderkamer
Maandag 21 maart  - 9.00u tot 10.00u: 
 Juf Chabeli van groep 4b zal informatie en advies geven 
over het begrijpend lezen. Deze bijeenkomst zal plaats-
vinden in de aula.

Hoofdluis controle:
Op woensdag 2 maart heeft er een algehele controle op 
hoofdluis plaats gevonden op de Valentijnschool. Alle 
leerlingen zijn door hulpmoeders gecontroleerd. Mocht 
er in de groep van uw kind(eren) hoofdluis geconsta-
teerd zijn, dan heeft u daar inmiddels een brief over 
ontvangen van de leerkracht. In deze brief staat alle 
informatie over hoe u hoofdluis kunt behandelen.
Hoofdluis is een hardnekkige besmetting en zal zonder 
behandeling niet vanzelf verdwijnen. Wij vragen u dus 
ook op uw volle medewerking.

Op donderdag 17 maart zal er een nacontrole volgen 
en zullen de leerlingen die 2 maart afwezig waren ook 
gecontroleerd worden op hoofdluis.

Wij zijn als school ontzettend blij met de hulp- 
moeders die ons geholpen hebben met de controle! 
Dank daarvoor! We hebben uiteraard alle hulp nodig, 
dus als u geïnteresseerd bent om ook te helpen, neemt 
u dan contact op met onze medewerker ouderbetrok-
kenheid.

U kunt zich ook opgeven als hulpouder bij de  
ondersteuning van de reken- en taaltassen uitleen.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze  
medewerker ouderbetrokkenheid.

Maandag 7 maart  - 9.00u tot 10.30u: 
Thema Veiligheid in de wijk. Het MINISTERIE VAN  
VELIGHEID EN JUSTITIE zal tijdens deze ochtend de 
bijeenkomst bijwonen over de veiligheid in deze wijk.

Samen met de politie Marconiplein en onze wijkagent 
organiseert de Valentijnschool elke 1e maandag van de 
maand een informatiebijeenkomst die gericht is op het 
zoveel mogelijk streven naar een veilige leefomgeving 
en zo ook een veilig toekomst voor onze kinderen in 
deze wijk!

Wilt u ook meepraten en meedenken en met het minis-
terie in gesprek gaan? Dan bent u van harte welkom 
op maandag 7 maart a.s. Het gaat ten slotte om de 
toekomst van onze kinderen!

Maandag 14 maart - 9.00u tot 9.30u:  
Informatie en inschrijven uitleen Reken- en taaltassen 
voor de ouders van kinderen uit groep 1 tot groep 4
Tijdens deze bijeenkomst zal u uitgebreid informatie 
krijgen over de mogelijkheid om een reken- en taaltas 
gericht om op een spelenderwijs thuis te werken aan 
de onderwijsontwikkeling van uw kind(eren).

Dinsdag 15 maart - 9.00u tot 10.00u:  
themaochtend Pesten. Deze ochtend krijgt u infor-
matie, tips en adviezen over het onderwerp pesten. 
Pesten komt op verschillende manieren voor. Hoe kan 
je er als ouder/verzorger mee omgaan? Wat zijn de 
signalen van het pesten, van het gepeste kind en het 
kind dat pest? Dit en nog meer vragen kunt u tijdens 
deze ochtend stellen aan onze schoolmaatschappelijk 
werker Katarina en Rachel van Centrum voor jeugd en 
Gezin (CJG).



Elke woensdagochtend vindt er in de 
dependance van de Valentijnschool, 
een kookworkshop plaats. Een groep moeders verzorgt hier elke 

week workshops aan elkaar voor. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij onze 
medewerker betrokkenheid Sahila.

kook workshops

Hallo allemaal,

Ik ben Katja Schouten en sinds een paar weken werk ik op de dinsdag- 
ochtenden op de Valentijnschool, in de dependance, voor het project  
Goed Beter Best. In deze cursus train ik ouders hoe ze meer betrokken kunnen 
worden bij de taalontwikkeling van hun kind.

Ik ben getrouwd met de man die ik al ruim 30 jaar ken en zelf ook moeder.  
Ik heb 2 grote dochters van 18 en 19 jaar. Mijn oudste dochter woont al op 
zichzelf en de jongste gaat eind dit schooljaar ook het ouderlijk huis verlaten. 
Ik woon nu nog in Oostvoorne maar wil komend jaar gaan verhuizen naar Rot-
terdam.  

Naast mijn werk op de Valentijnschool werk ik ook als invalleerkracht op 
basisscholen bij mij in de buurt. Jullie zullen mij tot half mei in de school zien 
rondlopen. Als jullie vragen hebben over de cursus dan kunnen jullie die altijd 
aan mij (of Sahila) stellen,

Tot ziens!



Website www.valentijnschool.nl 

Onze website is onlangs aangepast naar de laatste standaard voor het beveiligd uitwisselen van 

informatie. Alle informatie die van en naar onze website wordt verstuurd, wordt versleuteld. Dit kunt 

u zien aan het slotje in de adresbalk van uw internetbrowser. 

 

Het adres van de website begint nu niet meer met http:// maar https:// 

Foto’s en filmpjes op de site 

Sinds enige tijd hebben we onze foto’s en filmpjes op de site voorzien van een extra 

beveiligingsmaatregel. Om alle achterliggende foto’s en filmpjes te bekijken kan er gevraagd worden 

om een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt inloggen met deze gegevens: 

 

 

Email-contact met de docent van uw kind 

Op de website onder contact – wie is wie staan bijna alle namen docenten vermeld. Door te klikken 

op een naam wordt uw emailprogramma geopend en kunt u direct een bericht versturen naar die 

persoon. 

Website Valentijnschool



 

Klik op een naam en het adres verschijnt in uw emailprogramma. 

 

 

Overige informatie 

Mocht u onverhoopt iets missen op de website dan kunt u ons dat laten weten door het 

contactformulier in te vullen op de website onder contact. We doen ons best om de site actueel te 

houden! 

 

 


