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Elke ochtend koffie- en thee inloop van  
8.15 tot 9.00 uur
Tijdens deze inloop maakt u, onder het genot van 
een kopje koffie of thee, kennis met andere ouders 
van de Valentijnschool en peuterspeelzaal De Dol-
fijn. Daarnaastvinden er regelmatig ouderbijeen-
komsten plaats.

Luizencontrole
Op maandag 8 januari en dinsdag 9 januarizal er 
weer gecontroleerd worden op hoofdluis. Alle 
leerlingen zullen op deze 2 dagen gecontroleerd 
worden!

Maandag 8 januari 9.00 uur -  
Project Onwijze moeders:
thema ‘Gevaren Social Media’ en terugblik ‘veilig-
heid in de wijk’.
Deze ochtend krijgen we informatie van de wijk-
agent en de stadsmarinier van Rotterdam.  Zij 
zullen u informeren over onder andere de veilig-
heid in de wijk. Wat zijn de bevindingen in de wijk 
na een vakantieperiode? Waar loopt u tegenaan als 
bewoner in de wijk omtrent de veiligheid voor u en 
de kinderen? Tevens krijgt u informatie en advies 
betreffende situaties op social media; WhatsApp, 
Facebook, Snapchat en Instagram! Kinderen gebrui-
ken dit regelmatig, maar bent u ook op de hoogte 
van alle gevaren die het gebruik ervan met zich 
meebrengt?Dit en nog meer vragen worden tijdens 
deze ochtend behandeld en besproken.

Donderdag 11 januari 9.00 uur
Testdag Yes we care!
Deze ochtend krijgt u voorlichting over gezond-
heidstestjes die ook uitgevoerd gaan worden. De 
testjes die precies afgenomen zullen worden zijn: 
BMI, bloedsuikerspiegel, bloeddruk en bloedprik-
ken. Wilt u hier ook meer over weten? Dan bent u 
van harte welkom in de aula van het hoofdgebouw. 

Vrijdag 12 januari 9.00 uur - Directie inloop
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van deVa-
lentijnschool en peuterspeelzaal De Dolfijnzijn van 
harte welkom tijdens deze bijeenkomst. De directie 
inloopis een belangrijk onderdeel van het educa-
tiefpartnerschap tussen ouders en school die wij 

hier opde Valentijnschool hanteren. 
De directie-inloop omvatschool gerelateerde  
agendapunten.

Dinsdag 23 januari 9.00 uur - Wijkteam!
Het wijkteam en onze schoolmaatschappelijk werk-
ster Katarina geven voorlichting over het wijkteam 
en de functie van het wijkteam. Tevens zal Katarina 
u kort voorlichten over het schoolmaatschappelijk 
werk. 

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 ondersteu-
nen bij het zich weerbaar opstellen?
- Wat zijn de gevaren van social media?
- Hoe om te gaan met ronselaars die het aantrek-
kelijk 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?  U kunt zich 
opgeven bij Sahila.

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

Taalcursussen
Ook dit jaar kunnen ouders/verzorgers Nederlandse 
taalles volgen. De lessen worden gegeven op de 
maandagen en de vrijdagen. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Arda Dollman van de Stichting 
LOV.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijeen-
komsten, dan kunt u terecht bij Sahila El Barkany, 
onze medewerkerouderbetrokkenheid.
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Directie-inloop 9.00 uur

Sinterklaasviering tot 12.00 uur.  

Brieffie

Nieuwjaarsdag

Deze week luizencontrole

Directie-inloop 9.00 uur

MR-vergadering

16.45 u. inloop, 17.00 - 18.30 u. kerstdiner
school tot 12.30 u. ‘s middags vrij
Kerstvakantie 

1e Kerstdag
2e Kerstdag

oudjaarsdag

Studiedag

Kalender * januari 2018

Kalender * december 2017De Ouder- en Kindacademie



Inkomsten en uitgaven  
schooljaar  2016 - 2017:

2015 / 2016 2016 / 2017

In de MR-vergadering van november 2017 zijn de inkomsten en de uitgaven van het schoolgeld  
2016 -2017 verantwoord. De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Wij vinden het belangrijk dat alle  
ouders deze informatie kunnen inzien.
Enkele ouders hebben toegezegd hun ouderbijdrage 2016 -2017 alsnog te betalen. Dit is absoluut  
noodzakelijk. Wij zullen deze ouders nogmaals benaderen. De sponsoring kampgeld zorgt ervoor dat de ouderbij-
drage (nog) niet omhoog moet. 

PersoneeL

Geboren
In de eerste periode van dit schooljaar zijn er maar liefst 6 baby’tjes geboren!
Juf Chabeli is bevallen van een zoontje, Jairo Maison (15-10-2017)
Juf Estelle van een dochtertje, Nova (21-10-2017)
Juf Marleen ook van een dochtertje, Kate Elizabeth (11-11-2017)
Juf Roos is ook bevallen van een dochter, Cato Isabelle (4-12-2017)
Juf Eveline heeft een zoontje gekregen, Charlie (6-12-2017)
Juf Gioella van de Dolfijn heeft tot slot een dochtertje gekregen, Ines (13-12-2017).

Afscheid
Juf Carlijn en juf Esther zijn dit jaar helaas uitgevallen. Zij re-integreren momenteel op 
andere scholen en hopen over een aantal weken weer volledig aan het werk te zijn. 
Zowel juf Carlijn als juf Esther nemen na vele jaren afscheid van de Valentijn. We gaan ze 
missen en wensen hen veel succes in de toekomst!
Juf Una is dit schooljaar bij ons gestart als vervanger. Zij heeft ingevallen in de hogere 
groepen en heeft Engels gegeven aan de groepen 5 t/m 8. Na de kerstvakantie start 
juf Una op haar nieuwe school Park 16hoven. Wij vinden het jammer dat ze niet bij ons 
blijft en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

Nieuwe collega
Per 1 december werkt er een nieuwe collega bij ons.  Juf Monique van Gelder is haar 
naam. Juf Monique wordt ingezet als vervangster in de groepen 5 t/m 8. Daarnaast zal 
zij zich richten op ondersteuning en zal zij plusgroep 5/6 oppakken. 

Hij-instromer
Rolph Goosens is als ondersteuner werkzaam in de groepen 3 en 4. Hij is werkzaam op 
onze school en hij volgt de Pabo. 

Leraar in opleiding (lio)
Verrenety de Jesus is bezig met haar lio-stage in groep 7b. Zij verwacht in maart de 
opleiding af te ronden. Manuelle Gerrits (groep 2c) en Inge de Jong (groep 7/8) starten 
met hun lio-stage in januari. Zij zullen waarschijnlijk de opleiding eind juni afronden. 
Wij wensen onze toekomstige collega’s veel succes met hun lio-stage en afronding van 
de Pabo.

Instroomgroep
Op maandag 15 januari start de instroomgroep in het achterste lokaal op de gang van 
de groepen 1. Juf Marieke Zwaan (ma, di) en juf Astrid (wo t/m vr) zullen de juffen zijn 
van deze nieuwe groep. De kinderen die vanaf januari 4 jaar worden, zullen in deze 
groep instromen. 



Beste ouders/ verzorgers,
  
Via dit bericht wil ik jullie op de hoogte brengen over de ontwikkelingen van de schooldiëtiste.  
Wij zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het opzetten van een plan, waarbij het coördineren 
van de schooldiëtiste bij zowel de ouders als de leerkrachten duidelijker en transparanter wordt.  

Lekker fit test + BMI  
In het kader van ‘lekker fit’ worden alle kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens een gymles door onze 
schooldiëtiste (Laura) gemeten en gewogen. Wij bekijken samen met de GGD of het kind een gezond 
gewicht heeft a.d.h.v. het BMI. Wanneer blijkt dat een kind iets te zwaar of veel te zwaar is voor zijn/ 
haar lengte, dan worden ze uitgenodigd voor een consult. Tijdens het eerste gesprek wordt het kind in 
het bijzijn van de ouders weer gemeten en gewogen, om te kijken of er in de tussentijd geen verande-
ringen hebben plaatsgevonden (bv. een groeispurt). 

Kan beter (KB) of Kan veel beter (KVB) 
Bij Laura worden ouders ondersteund om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen of aan te  
pakken. Als uit de lekker fit test blijkt dat kinderen vermoedelijk kampen met overgewicht (Kan Beter) 
of ernstig overgewicht (Kan Veel Beter), dan worden de ouders en het kind door meester Jorge  
uitgenodigd voor één of meerdere consult(en). De consulten vinden op school plaats op de woensdag-
ochtenden tussen 08.30 uur en 12.45 uur (kantoor van Hanneke). Het kan een enkele keer voorkomen 
dat Laura er ook op maandag is.  

Mocht u nog hierover meer informatie willen? Neem dan gerust even contact met mij op. 

Wij werken met z’n allen aan een goede en gezonde levensstijl!!!! 

Groet, 
        
  Jorge Gomes

 schooLdietiste Valentijnschool scoort een 
8.2 bij RTL!
Met deze score hebben de kinderen, de ouders en de leerkrachten van de Valentijnschool over de jaren 2015-2016 en 2017 de 
hoogste score van de alle basisscholen in Delfshaven behaald. Het geeft het gevoel dat we goed bezig zijn, maar ook niet meer 
dan dat. Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Dus is er geen enkele reden om het rustig aan te 
gaan doen. 

Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?
RTL Nieuws heeft voor de gemiddelde eindtoetsscores per school en schooljaar gebruik gemaakt van data die door de Dienst 
Uitvoering Onderwijs beschikbaar is gesteld. Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. 
Voor de indeling in diversiteit van scholen is gebruik gemaakt van openbare gegevens van DUO waar per school het aantal 
leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders is weergegeven.

Ouders en leerkrachten hebben gehad op het leergedrag van kinderen. 
Op de Valentijnschool zijn we trots op dit resultaat. 
Uw tevredenheid bleek ook uit de uitslag van de INK enquête. 
Doet u ons een plezier door dit vooral door te vertellen aan de buren en familieleden. 
Het aantal leerlingen bepaalt uiteindelijk de subsidie voor de school. De subsidie voor de school bepaalt het aantal leerkrach-
ten/ groepen en het aantal leerlingen per groep. Op RTL-nieuws 6 en 7 december kunt u meer informatie vinden over het 
onderzoek.

Gewogen CET (Cito)-score: 531,8

Vergelijkbare scholen: 527,2
CET (Cito) Toets 2015 532
CET (Cito) Toets 2016 531
CET (Cito) Toets 2017 531,4

Speelotheek Klein Duimpje opent feestelijk haar 
deuren in de Valentijnschool op woensdagmiddag 
10 januari 2018.

Graag stel ik me voor:
Mijn naam is Sandra Beisser.
21 jaar werkzaam bij Peuter en Co afdeling 
Opvoed-ondersteuning/Ouderbetrokkenheid in 
Speelotheek Klein Duimpje.

Wij zijn blij met onze nieuwe locatie.
We hebben op woensdagochtend: 9.00-11.00 uur 
een Ukkiegroep van 0-2 jaar.
Woensdagmiddag : 13.00-16.00 uur
Speelotheek waar u speelgoed kunt lenen.
Daarnaast organiseren we activiteiten voor ouder 
en kind.

U bent van harte welkom.
Komt u ook?

Voor informatie kunt u contact  
opnemen met:
Sandra Beisser
Mobiel Nr. 06-51748309

SpeeLotheek Klein Duimpje



Lezen is zo belangrijk! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 

In de aula op het hoofdgebouw en op de balie van de dependance staan zwerfboeken. 
Stichting Kinderzwerfboek subsidieert boeken voor scholen en instanties om het lezen bij 
kinderen te stimuleren. We krijgen heel veel nieuwe zwerfboeken binnen! Daar zijn we erg 
blij mee!
 
U mag als ouder en ook de kinderen gewoon een boek mee naar huis nemen om voor te 
lezen of om zelf te lezen. De bedoeling is dat het boek na het lezen gaat ‘zwerven’. 
U kunt het boek aan een familielid geven, terug zetten in het station op school of inleveren 
bij een ander station. U mag ook boeken die thuis niet meer gelezen worden in het station 
zetten, zodat uw boek gaat zwerven.
 
Na het lezen van het boek kan uw kind een boekverslag maken op www.kinderzwerfboek.nl 
en kan je volgen wie het boek allemaal heeft gelezen.
 
Veel leesplezier!

Kinderzwerfboek-station

Heeft u thuis al gebruik gemaakt van deze leesbingo?

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 van de Valentijnschool en in Pier 80. 

Vindt uw kind het leuk om elke week te gaan sporten? Het rooster van de SSV staat hieronder.  
Buiten deze verenigingen zijn er ook nog allerlei andere sporten in de buurt.Wilt u weten welke sporten er  
nog meer zijn of wilt u meer informatie, kom dan langs bij Meester Jorge of juf Debbie.  

Er is een mogelijkheid om via het het JSF een contributievergoeding aan te vragen.  
Het Jeugdsportfonds betaalt namelijk de contributie voor kinderen uit gezinnen die leven 
van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal 
minimum. Meer info: meester Jorge en juf Debbie



Nieuws vanuit de Dolfijn

Wat hebben we genoten van het Sinterklaasfeest! 
Alle peuters hebben gezongen en gedanst voor 
Sinterklaas en ze hebben een hele mooie houten 
trein gekregen.

De boot van Sinterklaas in de hal is erg mooi  
geworden met alle kleurplaten. 
 

Het kerstfeest komt er al weer snel aan. 

Donderdag 21 december organiseren we een  
kerstlunch voor alle peuters, ochtend- en middag-
groepen.  

Vanaf 10.45uur is de inloop, we beginnen om 
11.00uur en om 12.30uur is het afgelopen. Verdere 
informatie volgt via de Parro App.
 

 

Kerstfeest Wij wensen de pe
uters die d

e  

komende tijd na
ar groep 1 

gaan  

heel veel plezier
 op  

de basissch
ool!

Feestelijke  
opening bij kinder-
atelier punt 5

De peuters hebben afgelopen half  jaar als echte kunstenaars 
gewerkt in kinderatelier punt 5. Op Donderdag 14 december
was er een echte expositie die feestelijk werd geopend door juf 
Marion. Meester Martin mocht de diploma’s uitdelen.



even voorstellen
Hallo beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Naoual el Bousikhani en ik werk als voorschoolse maatschappelijk werker op verschillende  
peuterspeelzalen. Ook bij De Dolfijn zult u mij elke dinsdagochtend of middagtegenkomen. Ik ben er voor u als  
u vragen heeft over uw kind(eren). Opvoeden is immers niet altijd makkelijk. Ook kan ik u adviseren met uw  
huisvestings-, financiële- of relatieproblemen. Alles wat ik met u bespreek is vertrouwelijk. Ik mag dus niks  
doorvertellen zonder uw toestemming. Verder geef ik de cursus Peuter In Zicht. Dat is een cursus waarin u  
vaardigheden aangereikt krijgt die u nodig heeft in lastige situaties met uw peuter.  
 
Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij om mij aan te spreken. Ziet u mij niet op de groep?  
Geen probleem. Hieronder staan mijn gegevens zodat u altijd contact met mij kan opnemen.

Tot gauw!
Naoual el Bousikhani

Aanwezig:  dinsdagochtend of middag
Bereikbaar:  maandag t/m vrijdag
Tel:    0640289951
Mail:  nbousikhani@solnetwerk.nl

Afscheid CarLijn
Dag ouders, dag kinderen, 

Wellicht is het u opgevallen dat u mij na de zomer- 
vakantie niet meer heeft gezien op de Valentijn. 
Na tien jaar werkzaam geweestte zijnop deze mooie 
dynamische school, eerst als juf en later als teamleider, 
werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Inmid-
dels ben ik met plezier werkzaam op een andere school 
van de RVKO.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij, de samen-
werking en de inspirerende gesprekken. 
Voor nu een liefdevol en leerzaam 2018 gewenst,

Groet! Carlijn Nooteboom
carlijn.nooteboom@rvko.nl


