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Vestiging Noord
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Directie:
Marlene de Reus – adjunct-directeur
Marga Maissan – directeur
E-mail: directie@valckesteyn.nl
Homepage: www.valckesteyn.nl
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Kinderen vrij
Kinderen vrij
Eindejaarsfeest
Kerkbezoek GVO
Schoolkrant 2 mee

Eindtoets Cito groep 8
In april hebben onze groepen 8 meegedaan met de Eindtoets Cito. Met trots kunnen wij u melden dat de leerlingen het goed hebben gedaan.
Zij hebben (met de Eindtoets Cito) boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Gefeliciteerd allemaal!
Toetsweek groep 3 t/m 7
11 juni starten de groepen 3 tot en met 7 met de Cito- toetsen.
Schoolreis groep 8:
5 t/m 8 juni gaan de kinderen van de groepen 8 hun vierdaagse schoolreis beleven. Net als voorgaande jaren gaan ze met auto’s van ouders en leerkrachten naar het
recreatiepark “Droomgaard” in Kaatsheuvel.
Afsluiting van het schooljaar
Op woensdag 27 juni a.s. houden wij een afsluiting van het schooljaar voor alle klassen. We kunnen nog niets verklappen, maar wel alvast vertellen dat het een leuke dag gaat
worden!
Verslag roostertijden bespreekavonden
Op 23 en 24 mei hebben de roostertijdenbespreekavonden voor ouders plaatsgevonden. Namens directie, MR en werkgroep 'Valckesteyn rules' dank aan alle ouders en
leerkrachten voor jullie komst, het delen van je mening, je zorgen, wensen, ervaringsverhalen, inbreng, meedenken. Wij kijken terug op hele waardevolle avonden. Ja, er kan
nog lang worden nagepraat (en dit is ook gebeurd) over de voor- en nadelen van de verschillende roosters. Dat zullen wij in ieder geval ook nog even doen. Eén ding is in ieder
geval duidelijk geworden: over het algemeen kan worden gesteld dat op beide avonden het continuerooster voor de school, de leerkrachten, de meeste ouders en leerlingen
niet als positief rooster is bevonden. Dit betekent dat de directie en de MR zich zullen gaan buigen over de keuze tussen het behouden van huidige rooster en het 5 gelijke
dagen rooster.
Nieuw lid werkgroep 'Valckesteyn rules!'
Tijdens de ouderavonden heeft Daphne, ouder op Noord, zich aangemeld als nieuw lid van de werkgroep 'Valckesteyn rules!'. Welkom Daphne!
Voor de nieuwe ouders: Wat doet de werkgroep Valckesteyn rules!?
De werkgroep 'Valckesteyn rules!' is een werkgroep bestaande uit een 6-tal ouders van Noord en Zuid. Een werkgroep ouders waarmee andere ouders, in samenwerking met
de school, worden opgeroepen en gestimuleerd om op diverse thema’s mee te denken over het onderwijs op obs Valckesteyn. De thema's die ouders van belang vinden, zoals
onderwijsinhoud, burgerschap, het verminderen van werkdruk van de leerkracht, rooster, veiligheid, zijn begin dit schooljaar reeds geïnventariseerd. Stapsgewijs worden de
thema's de komende jaren aangepakt. Via de nieuwsbrief of directie wordt u geïnformeerd over thema's en de wijze waarop u uw bijdrage kunt leveren.

Proefles Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Wanneer: woensdag 6 juni, 12.30 uur -13.00 uur
Voor wie: leerlingen uit groep 3 en hoger
Wat gaan we doen: muziek maken
Kosten proefles: geen
Waar: in een klaslokaal van school aan de Emmastraat
De proefles wordt gegeven vanuit de harmonievereniging van ons dorp, www.labonafutura.nl . Op onze website vindt u meer informatie. De docent Ingrid zal om kwart over
twaalf aanwezig zijn om kennis te maken en vragen te beantwoorden. Om half één start de proefles.
Aanmelden kan door het sturen van een mailtje aan: i.luijten@kpnplanet.nl
De cursus zal na de zomervakantie op school starten en zal bestaan uit 10 muzieklessen voor € 60,-. De lessen worden gegeven in groepen van 2-5 leerlingen.
Graag tot woensdag 6 juni bij jullie op school!
Een muzikale groet vanuit Harmonievereniging LA BONA FUTURA,
Ingrid Luijten
Docent muziek
Namens de medezeggenschapsraad
De volgende vergadering is woensdag 6 juni 2018 om 19.45 uur. Het eerste gedeelte, van 19.45-20.15 uur is openbaar, u bent van harte welkom.

Buitenspeeldag 2018, doet u ook mee?
Stralend weer, vier buurtinitiatieven, de inzet van vele vrijwilligers/bewoners en zo’n duizend enthousiaste kinderen waren de ingrediënten voor een geweldige buitenspeeldag
vorig jaar. Om dit succes van de buitenspeeldag te herhalen of nog liever te overtreffen is de hulp nodig van enthousiaste buurtbewoners. Daarom roepen de gemeente en
Stichting Welzijn Albrandswaard wederom alle inwoners van Albrandswaard op om in hun buurt een buitenzinnig en actief programma voor kinderen te organiseren. Dit jaar
vindt de buitenspeeldag plaats op woensdag 14 juni. Buitenspelen is natuurlijk gezond en heel leuk, maar kan ook voor meer saamhorigheid en ontmoeting zorgen in de buurt.
Ook kunt u met uw initiatief aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in uw straat of buurt. Het organiseren van een activiteit tijdens de buitenspeeldag is in principe niet heel
erg moeilijk. De gemeente en Stichting Welzijn Albrandswaard kunnen u ondersteunen bij dit initiatief. Op de website van het jongerenwerk van SWA www.enterall.nl vindt u
meer informatie over de buitenspeeldag en kunt u een buurtinitiatief aanmelden. De eerste aanvragen zijn inmiddels binnen.

High tea, bedankmiddag voor helpende ouders
Dank aan alle ouders die dit jaar weer zo uitstekend op school hebben geholpen. Zonder uw hulp en inzet hadden wij nooit alle activiteiten op deze wijze kunnen doen.
Op donderdag 5 juli. nodigen we alle ouders die dit jaar geholpen hebben uit voor een gezellige middag op school. Houdt u deze middag alvast vrij? U krijgt nog een aparte
uitnodiging.

Compensatiedagen alle leerlingen 2018-2019
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 6 december 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Vrijdagmiddag 12 april 2019
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019
Vrijdagmiddag 19 juli 2019
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

za 20 t/m zo 28 oktober 2018
vr 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019
za 23 februari t/m zo 3 maart 2019
vr 19 april t/m zo 5 mei 2019
do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
ma 10 juni 2019
za 20 juli t/m zo 1 september 2019

Belangrijke data in juli 2018
05 High Tea helpende ouders
06 Rapport / Musical groep 8a
09 Musical groep 8b
12/13 Kinderen vrij
16 Begin zomervakantie

Schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Studie- en compensatiedagen schooljaar 2017-2018

Zomervakantie

Compensatiedagen alle groepen:
Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli 2018

za 14 juli t/m zo 26 augustus 2018

