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Ouder en Kind Academie activiteiten

De Ouder- en Kind Academie Valentijnschool.
Elke ochtend koffie en thee inloop van 8.15-9.00 uur
Tijdens deze inloop maakt u, onder het genot van 
een kop koffie of thee, kennis met andere ouders 
van de Valentijnschool en peuterspeelzaal De  
Dolfijn. Daarnaast vinden er regelmatig  
ouderbijeenkomsten plaats.

Luizencontrole:
Op maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober zal 
er weer gecontroleerd worden op hoofdluis. Alle 
leerlingen zullen op deze 2 dagen gecontroleerd 
worden!

Vrijdag 3 november en vrijdag 1 december 9.00 uur 
- Directie inloop:
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Va-
lentijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijn zijn van
harte welkom tijdens deze bijeenkomst. De directie 
inloop is een belangrijk onderdeel van het educatief 
partnerschap tussen ouders en school die wij hier 
op de Valentijnschool hanteren.
De directie-inloop omvat school gerelateerde agen-
dapunten.

Maandag 6 november 9.00 uur: Project Onwijze 
moeders; thema Politiek
Deze ochtend krijgen we informatie van Judith Bok-
hove, gemeenteraadslid Groen Links. Zij zal u infor-
meren over onder andere de verkiezingen; Waarom 
stemmen? Wat vindt u belangrijk voor de politiek? 
Wat heeft de politiek te maken met de dagelijkse 
maatschappij? Dit en nog meer vragen worden 
tijdens deze ochtend behandeld en besproken.

insdag 7 november 9.00uur en 13.00uur: Cursus 
peuter Inzicht!
Naoual el Bousikhani, onze schoolmaatschappelijk 
werker van de peuterspeelzaal De Dolfijn, start 
vanaf deze dinsdag de cursus Peuter inzicht. De 
cursus omvat verschillende onderwerpen die te 

maken hebben met de peuterleeftijd. De cursus zal 
plaatsvinden in het lokaal van Sahila in het hoofd-
gebouw.

Cursus Weerbaar opvoeden
Stichting Antan Mia verzorgt een cursus gericht op 
het weerbaar opvoeden van onze kinderen. Onder-
werpen die aan bod komen tijdens deze cursus zijn 
onder andere: 
-  Wat kunt u doen om uw kinderen te  
 ondersteunen bij het zich weerbaar opstellen?
-  Wat zijn de gevaren van social media? 
-  Hoe om te gaan met ronselaars die het  
 aantrekkelijk maken voor kinderen om  
 onveilige en niet toegestane activiteiten uit  
 te voeren. 
Daarnaast wordt ook gesproken over de normen en 
waarden van een ieder in deze samenleving.

Wilt u meedoen met deze cursus? Dan kunt u zich 
opgeven bij Sahila.

Reken en taaltassen
Ouders/verzorgers van alle leerlingen van de groe-
pen 1 tot en met 4 kunnen zich inschrijven voor 
de reken- en taaltassen van de Valentijnschool. De 
ouders/verzorgers hebben de keus uit 2 dagen in 
de week waarop zij in het lokaal van Sahila, terecht 
kunnen om een leesboek en een rekenspel te lenen.

Taalcursussen
Ook dit schooljaar organiseert stichting Alsare 
taalcursussen op de Valentijnschool. De cursussen 
hebben niet alleen betrekking op de Nederlandse 
taal, maar ook op de gezondheidsvaardigheden van 
alle dag. U kunt zich inschrijven bij Sahila.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeen-
komsten, dan kunt u terecht bij Sahila El Barkany
onze medewerker ouderbetrokkenheid.
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Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Directie-inloop 9.00 u. Brieffie

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken 
  

Nationaal Schoolontbijt  / 
Directie-inloop 9.00 uur
Sint Maarten

MR-vergadering
Streetdance toernooi

Diwali

Deze week luizencontrole

Werkweek groep 8

Studiedag

Aankomst Sinterklaas

Open lessen 6+
Open lessen 6+
Open lessen 6+

Kalender * oktober

Kalender * november



Interview met juf emelie
Juf Emelie is 23 jaar. Ze woont in Rotterdam. Ze is verliefd op haar vriend Koen.
Haar hobby is om lekker thee te drinken en kletsen met haar vrienden. Ze wilde juf wor-
den, omdat ze veel leuke voorbeelden om haar heen had. In haar familie werken veel men-
sen in het onderwijs. Toen ze klein was, wilde ze al juf worden en dat is gelukt! Haar vorige 
school waar ze heeft gewerkt was bij Fontys en nu op de Valentijnschool. Ze is lerares in 
groep 8b. Ze vindt het heel erg leuk, omdat ze interessante kinderen in haar klas heeft. Ze 
is het beste in rekenen. Ze vindt het hier heel leuk, omdat iedereen zichzelf mag zijn.

Ayman en Edelana

Wat is uw naam?
Mijn naam is Hélene

Waar woont u?
Ik woon in Lekkerkerk.

Bent u verliefd, verloofd of getrouwd?
Ja, ik ben 22 jaar getrouwd.

Wat doet u het liefst als u thuis bent?
Taarten en koekjes bakken.

Waarom wilde u juf worden?
Ik vind het leuk om kinderen te helpen  
als ze het moeilijk hebben of gepest worden.

Wilde u al juf worden toen u klein was?
Ja, of in de snoepjeswinkel werken.

Op welke school zat u voordat u op de Valentijnschool zat?
Ik werkte 17 jaar op de Willibrordschool.

Hoe vind u het hier op de Valentijnschool?
Grote school, lieve kinderen en juffen en  
meesters die hard werken.

In welke groep geeft u les?
Ik geef geen les. Ik ben internbegeleider.

Wat is uw lievelingsvak?
Creatief rekenen.

Wat is uw beste vak?
Luisteren naar kinderen.

Waarom vindt u het leuk op de Valentijn?
Dat iedereen bereidt is om te leren.

Hoe komt u naar school?
Met de fiets.

Wat is uw leeftijd?
48 jaar.

Heeft u kinderen?
Ja, een zoon van 24 jaar en een dochter van 21 jaar.

Heeft u huisdieren?
Ja, ik heb kippen.

Geschreven door:

   Yagmur en Turkan

Veilig naar school
Onze kinderen verdienen het om veilig naar school en naar huis 
te kunnen gaan. Laten we hier samen zorg voor dragen.

We hebben contact opgenomen met de gebiedscommissie om 
samen te bekijken wat we kunnen doen om ‘de harde rijders’ aan 
te pakken. Wat zijn de mogelijkheden? Wij hopen u hierover in 
het volgende Brieffie meer te kunnen melden.
Mocht u rond de school ‘hardrijders’ zien, dan kunt u het kente-
ken noteren en melden bij de directie. Wij zullen dan in overleg 
met de wijkagent bekijken wat we kunnen doen.

Interview met  
juf HeLene

Schoolgeld
U kunt het schoolgeld contant 
betalen of storten op:

IBANnummer: 
NL48INGB0654088101 t.n.v. de 
Valentijnschool
Ouderbijdrage onder vermelding 
van de naam van uw kind en de 
groep.

Het schoolgeld bedraagt € 45,- 
voor kinderen in groep 1 t/m 7 en 
€ 95,- voor kinderen in groep 8 
(inclusief werkweek).



Nieuws vanuit 
de Dolfijn

De peuters van de Dolfijn zijn momenteel bezig 
met het thema ‘Mensen’ en ‘ziek en gezond’.

Spelenderwijs worden er woorden geleerd die 
allemaal met dit thema te maken hebben.
Er worden veel verbandjes gelegd en pleisters 
geplakt, naar longen en hartjes geluisterd, maar 
gelukkig is iedereen na afloop weer helemaal 
beter!!

Ook gaan we weer met een aantal 
peuters op donderdagmiddag 
naar Punt 5! Hier zijn de peuters 
op een creatieve manier bezig met 
het thema.

Iedere dinsdag is er een ouderbijeenkomst, per thema  
roulerend voor de ouders van alle Dolfijngroepen. 
 
De ene keer is er een bijeenkomst over het belang van voor-
lezen, dan weer een Lekker-Fit activiteit. Daarnaast is er een 
bijeenkomst waar Petra u informatie geeft hoe u thuis ook 
met uw kind het spelend leren kunt stimuleren. Via een brief 
en de Parro app worden alle ouders voor deze bijeenkom-
sten uitgenodigd.
De week na de herfstvakantie is er “Gast in de klas”. U kunt 
dan een gedeelte van de ochtend of de middag in de groep 
mee maken. Inschrijven kan bij de leidsters.
U komt toch ook?

Ophalen van kinderen bij  
het hoofdgebouw
Om het uitgaan van de school zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen, gebruiken we alle 
uitgangen zo goed mogelijk. Bij het uitgaan van de school komen er ongeveer 400 kinderen naar 
buiten. Wij hebben uw medewerking hierbij nodig. Hieronder ziet u een overzicht van de afspraken 
met daarbij het verzoek aan ouders / verzorgers:

De kinderen van groep 1: Ophalen in de klas 
De kinderen van groep 2: Ophalen op het kleuterplein

Verzoek aan ouders / verzorgers:
Groep 1:  Via de vooringang bij de groepen 1
Groep 2: Via het hek (de poort) naar het kleuterplein

De ouders / verzorgers van de kinderen van de groepen 2 komen via het hek (de poort) de kinderen 
ophalen.

De kinderen van groep 3: Voor de administratie/directiekamer
De kinderen van groep 4: Ophalen bij de hoofdingang aan de linkerkant

Verzoek aan ouders / verzorgers: 
Houd voldoende afstand voor de hoofdingang (achter de grijze palen), zodat de leerkrachten goed 
overzicht kunnen houden.

De kinderen van groep 7/8:   
De kinderen verlaten via de achteruitgang / het hek (de poort) bij het kleuterplein de school

De kinderen na de 6+les: 
De kinderen verlaten via de achteruitgang / het hek (de poort) bij het kleuterplein de school

Verzoek aan alle ouders / verzorgers:
Tijdens het uitgaan van de school komen er veel kinderen via de hoofdingang naar buiten. Als u naar 
binnen moet voor een afspraak vragen we u even te wachten of via de linker vooringang naar binnen 
te gaan.

Bedankt voor uw medewerking!



Leren leren
Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te
presteren op school: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden
moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? 

De leerlijn Gedrag is een vak helpt leerkrachten om hier op een gestructureerde manier aan te wer-
ken. Met deze leerlijn gaan we het gedrag op 5 gebieden beïnvloeden:

1.Taakaanpak
Hieronder vallen o.a. luisteren naar uitleg, beginnen met werk, nakijken, plannen, tempo, doelen stel-
len, huiswerkhouding, prioriteiten stellen enz.

2.Uitgestelde aandacht/hulpvragen
Te denken valt  aan regels van  zelfstandig werk begrijpen en toepassen, gebruikt afgesproken regels 
om een probleem op te lossen, inschatten of en wanneer extra hulp nodig is enz.

3.Zelfstandig doorwerken 
Daarbij gaat het o.a. om zonder te stoppen een of meer opdrachten uit te voeren, bepaalde tijd aan 
één of meer opdrachten werken, doorzetten, inschatten van resterende tijd, hulp bieden enz.

4.Samenwerken 
Dit gaat over materiaal delen, verschillende rollen spelen, uitleggen, voordoen, probleem in samen-
werking bespreken, op een aardige manier de mening geven over iemands idee, afspraken maken 
over werkwijze en daaraan houden, inschatten van eigen capaciteiten/beperkingen enz.

5.Reflectie op werk
Hiermee wordt bedoeld het  navertellen wat er is gedaan, hoe het is gegaan, wat lastig en gemakke-
lijk was, eigen werk controleren, hoe de aanpak is geweest, aangeven hoe een probleem is opgelost, 
zonder boosheid reageren op kritiek op werk/houding, feedback geven en krijgen, werkstijl bespre-
ken enz.

In de klassen hangen bij ieder gebied doelen waar de klassen tot de kerstvakantie aanwerken.  Door 
ons te focussen op dit leergedrag en de positieve doelen willen we de kinderen meer inzicht geven  
in zichzelf en hun leerproces.

SchooL Sport Vereniging   SSV  
BospoLder - Tussendijken
De Valentijnschool is een School Sport Vereniging. Dat wil zeggen dat er verschillende  
sportverenigingen trainingen komen geven op loopafstand vande Valentijnschool en in Pier 80. 

Voor wie is de School Sport Vereniging?
De School Sport Vereniging is voor kinderen van groep 1 t/m 8.

Welke sporten kan je leren?
Schoolsportverenging Bospolder-Tussendijken biedt de volgende sporten aan: dans (Got2Groove), jongens en 
meiden voetbal(Rotterdam United), hockey (Hockey club Delfshaven) en Judo (JCR Judo).

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 kinde-
rendoen soms 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
•  Een paar keer per jaar wedstrijden of toernooien 
•  De verenigingen zijn eindverantwoordelijk!

Wat kost de School Sport Vereniging?
Kinderen mogen eerst gratis 2 proeflessen volgen. Na deze proeflessen kunnen de kinderen lid worden van  
de vereniging. Willen de kinderen lid worden, dan wordt het inschrijfformulier door de ouders ingevuld!  
Dit formulier wordt ingeleverd bij de vereniging zelf.

Hoe wordt uw kind lid? 
1)  Uw kind kiest de sport die hij/zij leuk vindt.
2)  Uw kind neemt deel aan de 2gratis proeftrainingen.
3) • Vindt uw kind deze 2 proeflessen niet leuk, dan stopt uw kind. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Vindt uw kind deze 2 proeflessen wel leuk, dan vullen ouders het inschrijfformulier van de vereniging in. 
 • De kosten variëren per vereniging van €100,- tot €250,-
4) 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 / 
 juf Debbie.

Maandag
Voetbal gemengd:
15.45-16.45uur groepen 3,4,5 (Pier 80 zaal 1)
16.45-17.45uur groepen 3,4,5 (Pier 80 zaal 1) (o.v.b.)

Voetbal meisjes: 
15.45-16.45uur groepen 6,7 (Pier 80 zaal 2)
16.45-17.45uur groepen 6,7 (Pier 80 zaal 2)

Woensdag
Judo: 
13.00-13.45uur groepen 1,2,3 (Pier 80)
13.45-14.30uur groepen 4-8 (Pier 80)

Donderdag
Dans: 
16.00-16.45uur groepen 3,4 (Mathenesserdijk 247)
16.45-17.45uur groepen 5-8 (Mathenesserdijk 247)

Hockey:  
15.45-16.45uur groepen 3,4 (Pier 80)
16.45-17.45uur groepen 5-8 (Pier 80)

Rooster Schoolsportvereniging



Wat Edelena zelf vertelt over lezen:
‘Ik ben echt een boekenwurm en houd enorm veel van lezen.  
Ik koop regelmatig boeken en die lees ik heel snel uit.  
Ik neem ze ook vaker mee naar school en dan lees ik samen met 
vriendinnen. In de groep hebben we bij een taalles ook beeldend 
voorlezen geoefend. Dat heb ik nu tijdens de wedstrijd ook laten 
zien. Thuis had ik achtergrondinformatie opgezocht over het 
boek dat ik ging voorlezen. Op internet kun je veel informatie 
vinden. In de klas hadden we ook een wedstrijd gehouden. Het 
is belangrijk dat de winnaar eerlijk gekozen wordt, wij hadden 
gestemd en degene met de meeste streepjes had gewonnen. 
Voor de volgende ronde ga ik mij goed voorbereiden door voor 
te gaan lezen aan vrienden en familie.’

Kinderboekenweek   
Gruwelijk eng! 4-15 oktober 

De Kinderboekenweek is gruwelijk eng gestart! De school is versierd in het thema en veel meesters, juffen en  
kinderen kwamen griezelig verkleed naar school. In de klas zijn er volop tekeningen gemaakt, hebben kinderen  
een griezelverhaal geschreven en is er bij elkaar voorgelezen. 

Op donderdag 12 oktober hebben de winnende leerlingen van groep zeven en acht aan elkaar voorgelezen,  
waarna ze door de jury werden beoordeeld. Elk kind mocht een vriend of vriendin meenemen. Israe had zelfs haar 
moeder meegenomen, erg leuk! De kinderen en jury hebben Edelena uit groep 7A gekozen als winnares!  
Met de titel ‘Voorleeskampioen van de Valentijnschool’ gaat zij het binnenkort opnemen tegen andere winnaars  
van scholen uit de buurt.




