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Vakanties en 
studiedagen 
schooljaar 
2018-2019

vakanties
• Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2018
• Kerstvakantie: 21 december 2018 t/m 6   
 januari 2019
• Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart 
 2019
•  Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019

Studiedagen schooljaar
• Dinsdag 18 september 2018
• Vrijdag 9 november 2018 
• Donderdag 7 februari 2019
• Woensdag 5 juni 2019
• Maandag 8 juli 2019

Vrije dagen / feestdagen schooljaar 
• Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaart
• Maandag 10 juni 2019 - 2e Pinksterdag
• Vrijdag 19 juli 2019

Reminder 
schooltijden
Op vrijdag 8 juni heeft u een brief ontvangen over 
de aanpassing van de schooltijden. Met ingang van 
het schooljaar 2018/2019 zijn de schooltijden  
veranderd op de Valentijnschool.  

Wij herinneren u graag aan de volgende besluiten:
Maandag  8.30 – 15.00 u. 
Dinsdag  8.30 – 15.00 u. 
Woensdag  8.30 - 12.30 u. 
Donderdag  8.30 – 15.00 u. 
Vrijdag   8.30 – 15.00 u.

Via onderstaande link kunt u de presentatie over 
deze verandering nogmaals op uw gemak bekijken.
https://www.valentijnschool.nl/val/wp-content/
uploads/2018/07/Presentatie-Aanpassing-Schooltij-
den.pptx

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben  
geïnformeerd. 

6 + noemen  
we voortaan ;
Meer Leertijd

Gezocht: ouders die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad.
De oudergeleding van de MR heeft 3 vacatures.  De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschik-
baar willen stellen voor deze vacatures. 

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs 
te maken hebben: de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandig-
heden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Namens het bevoegd gezag is een 
directielid adviserend bij de MR aanwezig.

Welke bevoegdheden heeft een MR? 
Er zijn verschillende soorten bevoegdheden:
die waarover de MR advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren;
Daarnaast is de MR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. 
De MR is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten 
kenbaar te maken. 

Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)
Een kritische én open houding in schoolbelang. 

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken? 
Mail dan naar mr@valentijnschool.nl   
U ontvangt dan een kandidaatsstellingsformulier.

Tijdspad verkiezingen:
- 10 juli:  Oproep kandidaatsstelling 
- 31 augustus: Laatste dag inlevering kandidaatsstellingformulieren
- 14 september: Verkiezingen
- 25 september: 1e Vergadering MR in nieuwe samenstelling. 

Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben ge-
steld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts 3 personen 
zich verkiesbaar hebben gesteld, dan worden deze personen automatisch nieuwe MR-leden.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? 
U kunt Nurcan Davarci aanspreken. Meer informatie over de MR is op de website te vinden.

De 1e vergadering voor het schooljaar 2018-2019 is dinsdag 25 september.
De overige data zijn:
Donderdag 15 november, dinsdag 15 januari, donderdag 21 maart, dinsdag 14 mei en donderdag 4 juli. 
Het tijdstip van de vergadering is 16.30 tot 18.00 uur.

MR

Wij wensen u een 
heerlijke 

zomervakantie.

Tot maandag 27 
augustus!



De planning van de Ouder & Kind academie voor komend schooljaar is rond! We willen verder investeren in het 
educatief partnerschap om de ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren en de samenwerking tussen school en 
ouders te versterken.

Komend schooljaar zullen er veel mogelijkheden zijn, zoals Onwijze Moeders, themabijeenkomsten, presentaties 
van leerkrachten over begrijpend lezen, rekenen en spelling, directie-inloop, taalcursussen en we gaan een samen-
werking aan met Sportschool 010 om huiswerkbegeleiding te realiseren met behulp van een aantal ouders.

Onwijze moeders op maandag om 8.30 u: 
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli

Informatieavond groep 8 om 19.00 u: Dinsdagavond 25 september

Herinnering
Mocht u het formulier voor de AVG  
(De Algemene verordening gegevensbe-
scherming) nog niet hebben ingevuld wilt 
u deze dan zo spoedig mogelijk inleveren? 
Dan kunnen wij de formulieren goed ver-
werken.

Alvast bedankt!

JTV Mondzorg voor kids,  
de schooltandarts
Waarom?
-Gratis: onze zorg zit in het basispakket, wij sturen de rekening naar uw
zorgverzekering.
-Haal & brengservice via school (gratis)
-Wij leren uw kind goed voor het gebit te zorgen
-Moderne en mooie praktijk
-Tandenborstel en cadeautje bij elke controle
-Tandarts speciaal voor kinderen van 0 tot 18 jaar
-Onze medewerkers kiezen ervoor om met kinderen te werken
-Onze mondzorg is van hoge kwaliteit

Aanmelden?
- Via school: aanmeldingsformulieren bij de administratie van school
-Via ons: 010 - 411 69 60 of beukelsdijk@mondzorgvoorkids.nl
-Online: www.mondzorgvoorkids.nl/formulieren/meld-u-aan

Waar? Loop gerust eens binnen!
-Rusthoflaan 26  / 010-214 07 33
-Beukelsdijk 107 / 109 - 010-411 69 60

Nederlandse les
Wil je Nederlands leren? Op maandag 27 augustus 
beginnen we weer.

Maandag- en vrijdagochtend van 8.45 - 12.00 u.  
op A2 en B1 niveau (gevorderden).

Maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 – 15.00 u. 
op A0 en A1 niveau (beginners).

Je kunt je opgeven bij Arda Dolman.Tel: 0658935131- 
Mail: ardadolman@hotmail.com

Themabijeenkomsten op verschillende dagen vanaf 8.30 u: 
Donderdag 6 september: Ouder & Kind Academie Valen-
tijn(OKA-V) 
Dinsdag 11 september: Lekker Fit 
Donderdag 13 september: Stichting MeeDoen (ouderbijdra-
ge) 
Donderdag 20 september: Handelingsgericht werken 
Maandag 8 oktober : Begrijpend lezen (algemeen) 
Donderdag 18 oktober: Kindercoach 
Woensdag 31 oktober: Gedrag is een vak 
Donderdag 15 november: Spelend leren 
Donderdag 6 december: VO-voorlichting 

Woensdag 12 december: Rekenen (algemeen) 
Donderdag 17 januari: Spreekbeurten 
Maandag 28 januari: Woordenschat 
Woensdag 13 februari: PPO (passend onderwijs) 
Donderdag 28 maart: Cito-eindtoets
Woensdag 3 april: Cultuurweek 
Maandag 8 april: Spelling (algemeen) 
Woensdag 10 april: Diëtiste 
Donderdag 16 mei: Citotoetsen 
Maandag 17 juni: Ouderpresentatie (actueel onderwerp) 
Donderdag 11 juli: Vakantiedip

Presentaties door groepsleerkrachten (tijdstip via onze schoolapp parro) 
Begrijpend lezen: Van maandag 24 september t/m vrijdag 5 oktober 
Rekenen: Van maandag 19 november t/m vrijdag 30 november 
Spelling: Van maandag 11 t/m vrijdag 22 maart

Directie-inloop op iedere eerste vrijdag van de maand van 8.30 – 9.30 u: 
7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni en 5 juli

Koffie-inloop, reken- en taaltassen, inloop ouderkamer
Maandag 8.30 – 9.00 u. / Koffie-inloop / Aula
Dinsdag 8.30 – 9.30 u.  / Reken- en Taaltassen uitleen / Ouderkamer
Woensdag 8.30 – 9.00 u. / Koffie-inloop / Aula
Donderdag 8.30 – 9.00 u.  / Inloop / Ouderkamer
Vrijdag 8.30 – 9.00 u. Inloop / Ouderkamer



Blijven lezen in de vakantie!
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij een aantal 
kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Om het 
succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen 
dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noe-
men wij dat.Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon 
doorgaat? 

Hieronder een aantal tips:

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favorie-
te boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de 
zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom 
en maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook 
bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantie- 
koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor 
de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. 

Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil 
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een 
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol  
om te lezen.

Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de spelletjes van Rompompom en Maan roos vis superleuk  
en leerzaam. Rijden maar!

Extra tip: open elke vakantiedag een Leesluikje!
Vanaf 7 juli 2018 (als de eerste regio met vakantie gaat) vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online  
leesactiviteiten onder de naam ‘Leesluikjes’. Elke dag kunnen kinderen hier een digitaal luikje openen 
met daarin een verrassende activiteit: een spelletje, een lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld.  
Het is te vergelijken met een zomerse adventskalender, waarmee kinderen tijdens de vakantie op een 
speelse manier met lezen bezig kunnen zijn. Ook maak je elke week kans op leuke prijzen!  

Jeugd Vakantiepaspoort
Gratis naar het Maritiem museum of misschien een leuke speurtocht + een ijsje 
ophalen bij Rotterdam Tourist Information? Maak dan snel het Jeugd Vakantie-
paspoort aan met uw kind(eren)!

De kinderen hebben een Jeugd Vakantiepaspoort meegekregen vanuit school. 
Op de website https://www.jeugdvakantiepaspoort.nl/ kunt u een paspoort 
aanmaken met het paspoortnummer dat achterop het boekje staat. 
Op de website kunt u de beschikbare activiteiten in de omgeving ontdekken.
Het Vakantiepaspoort is speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.  
Het is in alle gevallen verplicht volwassen begeleiding (18+) te regelen voor de 
uitstapjes. 

We wensen jullie een fijne vakantie vol leerzame- en leuke activiteiten!

De Vakakantiebieb- app: 
het zomercadeautje van de bibliotheek Lekker lezen in de vakantie?  
Met de Vakantiebieb-app neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe.  
Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van  
1 juli t/m 31 augustus op je telefoon of tablet. Ook als je geen lid bent van  
de bibliotheek. Veel leesplezier!



   
   

   
   

   

DAG LOCATIE      TIJD       LEEFTIJD ACTIVITEIT
Di 17 t/m Za 21 juli Marconia 10:00-16:30 7-12 jr. Timmerdorp Marconia. 
     Aanmelden verplicht via www.marconia.nl/timmerdorp
Ma 23 juli Driehoeksplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Wo 25 juli Jong Delfshaven 18:00-20:00 15+ Spoken Word Workshop / Creatieve Rap van Elten Kiene
Do 26 juli Bospolderplein 13:00-16:00 Alle Knutselen, Terras (incl.koffie en thee/muziek), 
     schminken/henna, hockey
Di 31 juli Watergeusplein 13:00-16:00 Alle Knutselen, Terras (incl.koffie en thee/muziek), 
     schminken/henna, hockey
Wo 1 augustus Jong Delfshaven 18:00-20:00 15+ Spoken Word Workshop / Creatieve Rap van Elten Kiene
Do 2 augustus Park 1943 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Ma 6 augustus Driehoeksplein 13:00-16:00 Alle Knutselen, Terras (incl.koffie en thee/muziek), 
     schminken/henna, hockey
Di 7 augustus Watergeusplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Wo 8 augustus Bospolderplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Do 9 augustus Bospolderplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Di 14 augustus Watergeusplein 13.00-16.00 Alle Sport- en spel activiteiten
Wo 15 augustus Jong Delfshaven 18:00-20:00 15+ Spoken Word Workshop / Creatieve Rap van Elten Kiene
Do 16 augustus Park 1943 13:00-16:00 Alle Knutselen, Terras (incl.koffie en thee/muziek), 
     schminken/henna, hockey
Ma 20 augustus Driehoeksplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Wo 22 augustus Driehoeksplein 13:00-17:00 Alle Driehoeksfissa! Georganiseerd door Onwijze moeders 
     en Wijkambassadeurs
Do 23 augustus Bospolderplein 13:00-16:00 Alle Sport- en spel activiteiten
Za  25 augustus Park 1943 14:00-17:00 Alle Multicultureel Botu. Georganiseerd door Wijkambassadeurs

Sportentocht
Van woensdag 12 t/m 

vrijdag 21 september is er 
een Sportentocht in Delfshaven 
en Centrum. Tijdens deze dagen 

kunnen kinderen tussen 2 en 
12 jaar gratis proeftrainingen 

meedoen bij bijna alle sportclubs 
in Delfshaven en Centrum. 
Meer informatie volgt via 

de basisscholen.

    

alle 
activiteiten zijn

 GRATIS!

De zomervakantie-activiteiten in Bospolder Tussendijken zijn mede mogelijk gemaakt door:

DELFSHAVENJONG

 

@jcwmo jongerencoach.wmojongerencoach.wmoradar.9Volg ons op:

Talentvol plein        
in Bospolder Tussendijken

   Zomer
         Va

kantie

 

Jeugdfonds Rotterdam
Stichting Meedoen in Rotterdam en Jeugdfonds Cultuur & Sport Rotterdam hebben besloten de handen in één 
te slaan. Met de campagne Jeugdfonds Rotterdam willen wij dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit gezin-
nen met lage inkomens de kans krijgen om zowel op als na school mee te kunnen doen. Denk aan sport, muziek 
maken, dansen, een computer of een fiets. 

Wekelijks spreekuur in Huis van de Wijk
Om het voor de ouders makkelijk te maken een aanvraag voor hun kind(eren) te doen, is vorige week een 
spreekuur gestart in Huis van de Wijk Pier 80 in Delfshaven. Hier kan men wekelijks tussen 9.30 en 11.30 terecht 
om een aanvraag voor sport, cultuur of school te doen. Het enige dat men hiervoor mee hoeft te nemen is een 
recente inkomensspecificatie en een kopie van de ziektekostenpolis waarop de gezinsleden vermeld staan. 
 
De inkomensgrens voor een eenoudergezin is € 1.375,- netto per maand en voor een tweeoudergezin € 1.550,- 
netto per maand. Ook gezinnen die een hoger inkomen hebben, maar die in de schuldsanering zitten zijn 
welkom. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen meer aansluiting vinden in hun omgeving en 
zich zo beter kunnen ontwikkelen. 
 
Meer informatie? 
Op de website www.jeugdfondsrotterdam.nl vindt u alles over Jeugdfonds Rotterdam. 

Activiteiten in de wijk en omgeving tijdens de zomervakantie
In alle Huizen van de Wijk is een zomerboekje op te halen waarin allerlei leuke activiteiten beschreven staan 
voor in de zomervakantie, zoals een speurtocht op de kinderboerderij, kennismaking met tafeltennis en een 
zomerspelweek in speeltuin taka-tuka land.

 

 


