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VALCKESTEYN

Start kinderboekenweek boekenmarkt
Dierendag
Dag van de leerkracht

Emmastraat 46
3171 AH Poortugaal
Postbus 752, 3170 AB
Telefoon 010 50 60 70 3
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Vestiging Noord
Jan van Almondestraat 89
3176 VA Poortugaal
Telefoon 010 5011325

MR vergadering

Directie:
Marlene de Reus – adjunct-directeur
Marga Maissan – directeur

42
Leerlingenraad Noord en Zuid

OC vergadering

E-mail: directie@valckesteyn.nl
Homepage: www.valckesteyn.nl

Herstvakantie

44
Kinderen vrij

Beste ouders, broers zussen, opa’s en oma’s die onze leerlingen naar school brengen: wij willen u vragen om niet te roken op ons schoolplein.
Honden groot en klein willen we ook liever niet op het plein. Dank u wel.

Welkom nieuwe leerlingen
In oktober heten wij de volgende leerlingen van harte welkom: Deef van de Belt, Jace Houben, Jaycella Ramadhin, Alijah Franca en Nick Schuring.
Wij rekenen op een fijne en vooral leerzame tijd voor jullie op school!
Kinderboekenweek
Het thema is dit jaar “ vriendschap”.
3 Oktober openen we de Kinderboekenweek met een boekenmarkt. Zie onderstaand rooster.
8:30 uur: boekenmarkt open voor ouders
8:45 uur: 1/2 a
9:00 uur: 1/2 b
9:15 uur: 4
9:30 uur: 3 noord
9:45 uur: 5
10:00 uur: 7 noord
10:15 uur: 3
10:30 uur: 6
10:45 uur: 4/5/6 noord
11:00 uur: 7
11:15 uur: 8
11:30 uur: 8 noord
11:45 uur: 1/2 noord (ouders halen kinderen op zuid op)
Er is een uitgebreid assortiment kinderboeken te koop, zowel bekroonde boeken als boeken die door de kinderjury zijn genomineerd of uitgekozen. Omdat
een deel van de opbrengst van de verkochte boeken ten goede komt aan Valckesteyn, is het prettig als u uw kinderboeken op onze markt koopt. Boeken
kunnen gekocht worden om 08.30 uur en 12.00 uur. De locatie waar de markt is: Emmastraat 46.
Vanaf groep 6 mogen de leerlingen geld meenemen om zelf, na schooltijd, boeken te kopen. Dat geld kan aan de leerkracht in bewaring gegeven worden, in
een dichte envelop met naam erop.

Rooster update
Per gezin ( meegegeven aan de oudste leerlingen uit de groepen 1 t/m 7) heeft u een stemformulier gekregen om te stemmen over de schooltijden.
10 oktober gaat de MR de tellingen inventariseren en vervolgstappen vaststellen.

Groen schoolplein zuid
Voor Zuid ligt er een supermooi ontwerp klaar voor een prachtig groen speel-schoolplein. Zoals u vast weet is zo’n schoolplein erg kostbaar. We zijn druk
bezig met sponsoren, de gemeente, ons bestuur en met leerlingen via de goede-doelen week om geld in te zamelen voor het plein. We duimen dat het gaat
lukken om zoveel geld binnen te halen dat onze plannen gerealiseerd kunnen worden. Eind januari gaat de verbouwing plaats vinden. Of dat gaat lukken voor
het hele plan of een deel daarvan dat moet de komende tijd uitwijzen.
Valckesteyn Rules
Op dinsdagavond 22 januari organiseren we in samenwerking met de ouders van de werkgroep Valckesteyn Rules weer een bespreekavond rondom één van
de door ouders geprioriteerde aandachtspunten: MAATSCHAPPIJ, CULTUUR & BURGERSCHAP. Wat doet school op dit gebied? Wat willen we onze
kinderen meegeven? Hoe geef je dat als school, ouders en kind vorm? Wil je meedenken, heb je hier vragen of ideeën over, noteer de avond dan alvast in je
agenda! We zien u graag.
Bibliotheek
Op beide locaties zijn we volop aan het draaien in onze mooie bibliotheek. De kinderen zijn enthousiast en wij ook hoe mooi de bibliotheek geworden is. Op
zuid worden nu Engelse boeken aangeschaft.
3e kleutergroep
Na de herfstvakantie starten we op Zuid met een 3e kleutergroep. Dit wordt een instroomgroep.
Leerlingenraad
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op Valckesteyn. De leerlingenraad houdt zich ook bezig met de verbetering van de sfeer op
school en de kwaliteit van het onderwijs. De raad kan de medezeggenschapsraad (MR) van de school adviseren. De leerlingenraad heeft geen wettelijke
status of taken.
De leden vertegenwoordigen alle leerlingen van obs Valckesteyn. Ieder jaar vindt er een verkiezing van nieuwe leden plaats. Dat gebeurt in de groepen 5 t/m
8.
Dit schooljaar gaan we een raad houden op Noord o.l.v. Marlene de Reus en op Zuid o.l.v. Marga Maissan.
Dinsdag 16 oktober zal de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad plaatsvinden.

Oudercommissie en medezeggenschapsraad
Woensdag 10 oktober komt de medezeggenschapsraad weer bij elkaar en dinsdag 16 oktober de Oudercommissie. Weet u dat u ook via de web mail contact
kunt zoeken met de medezeggenschapsraad of de oudercommissie? Dat kan via de volgende e-mailadressen: oc@valckesteyn.nl en mr@valckesteyn.nl
Op 12-09-2018 was de eerste MR vergadering van dit schooljaar.
Punten, die zijn besproken:
1 Stand van zaken m.b.t. schoolplein Zuid.
2 Stand van zaken betreffende aanstelling nieuwe directeur/bestuurder.
3 Kwaliteitsplanning.
4 Voorstel m.b.t. verhoging ouderbijdrage.
5 Stemming nieuwe schooltijden.
6 Plaatsing informatie MR op de website.
7 Cursus voor MR-leden.
De vergaderingen van de MR vinden plaats op de hoofdlocatie aan de
Emmastraat.
Aanvang-19.45u.
Eind ca. 21.45u.
Het eerste gedeelte is openbaar.

Op de vergadering van 10 oktober staan deze punten op de agenda:
1 Deskundigheidsbevordering MR.
2 Jaarrekening.
3 Uitgangspunten begroting.
4 Schooltijdenpeiling

Op woensdag 26 september was er een proefles Algemene Muzikale Vorming (AMV) op school. Er deden 2 leerlingen enthousiast mee. Na de herfstvakantie
gaat de cursus AMV dan ook van start op school Valckesteyn Zuid, op woensdagmiddag, 12.15-12.45 uur. De lessen worden gegeven vanuit
Harmonievereniging La Bona Futura. Een cursusblok kost € 60,- . Dit zijn 10 groepslessen van elk 30 minuten, incl. lesmateriaal. Wil je je kind ook aanmelden
voor deze muzieklessen, dan kan dat tot woensdag 17 oktober: i.luijten@kpnplanet.nl. Vermeld in de mail de naam en groep van je kind. De lesgroep zal uit
maximaal 5 kinderen bestaan.
Een muzikale groet vanuit Harmonievereniging LA BONA FUTURA,
Ingrid Luijten
Docent muziek

Belangrijke data in november 2018
07 Medezeggenschapsraad
20 Oudercommissie
22 informatieavond voortgezet onderwijs
groepen 8

Studie- en vrije dagen schooljaar 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
za 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

