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Emmastraat 46
3171 AH Poortugaal
Postbus 752, 3170 AB
Telefoon 010 50 60 70 3
Vestiging Noord
Jan van Almondestraat 89
3176 VA Poortugaal
Telefoon 010 5011325
Directie:
Marlene de Reus – Adjunct-directeur
Marga Maissan – directeur
E-mail: directie@valckesteyn.nl
Homepage: www.valckesteyn.nl
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Welkom nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende kinderen in november van harte welkom: Leàh Smirnov, Matt Bouthoorn, Elliot van de Vijver, Milou Scheffer. Wij rekenen op een fijne en vooral ook
leerzame tijd voor jullie op school!
Oproep inschrijven broertje/zusje
We starten binnenkort met een inventarisatie hoeveel groepen we in het schooljaar 2019-2020 kunnen maken. Dit wordt o.a. gebaseerd op het aantal leerlingen dat bij ons
staat ingeschreven. Zijn er broertjes en/of zusjes die nog niet bij ons staan ingeschreven? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden?
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs 22 november
Op donderdag 22 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8.
Aan het einde van dit schooljaar zullen de kinderen de grote stap naar het voortgezet onderwijs maken. Tijdens deze avond geven we informatie over het systeem van het
voortgezet onderwijs en de wijze waarop de school tot een advies komt. De voorlichting wordt gegeven in de gemeenschapsruimte van het hoofdgebouw aan de Emmastraat
46. U wordt hierover nog apart geïnformeerd.

Schooltijden
7 november bij het MR overleg gaan we verder in op de uitkomsten van de enquête. Daarna zullen we u op de hoogte brengen van de vervolgstappen.
Ouderpeiling
In de maand november ontvangt u een mail met een link om een ouder tevredenheidspeiling in te vullen. U krijgt een inlognaam en een wachtwoord. Uw antwoorden komen
daardoor anoniem bij ons binnen. We waarderen het erg als u de vragenlijsten invult. Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en de leerkrachten vullen de lijsten ook in. Zo willen we
een scan maken van de school. We maken dan een analyse van wat goed gaat en kunnen er eventuele verbeterdoelen voor de school uithalen. Let op: de lijst bestaat uit 100
vragen. De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden en kan niet tussentijds opgeslagen worden.

Reminder ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar heeft u van de oudercommissie een bericht ontvangen omtrent de ouderbijdrage. Denkt u nog aan de betaling hiervan?
Kerst 2018
Op donderdag 20 december vieren wij Kerst op Valckesteyn. Dit jaar zal dat gebeuren met een kerstdiner en een disco.
Wij informeren na de Sint over de specifieke indeling van deze kerstviering.

Zuid
Wij zijn op zoek naar een native speaker voor twee ochtenden per week. De native speaker ondersteunt de leerkrachten van groep 1 t/m 8 bij de Engelse lessen. Als u iemand
weet we houden ons aanbevolen! Aanmelden kan bij directie@valckesteyn.nl tav Marga Maissan.
Sinterklaas
23 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school.
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 maken suprises, de groepen 1 t/m 4 draaien een Sinterklaascircuit. Op 6 december zijn de kinderen vrij!

Medezeggenschapsraad
De onderstaande punten zijn besproken in de vergadering van 10 oktober:
1.Stukje M.R voor de website
2.Deskundigheidsbevordering van de M.R.
3.Jaarrekening update.
4.Begroting van de school
Enkele punten die op de vergadering van 7 november worden besproken:
1.Ouderbetrokkenheid.
2.Onderwijskundig beleid.
3.M.R Statuten en Reglement.
4.Formatie:eerste oktobertelling.

Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. Start 19.45. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Weet u dat u ook via de mail contact kunt zoeken met de medezeggenschapsraad of de oudercommissie? Dat kan via de volgende emailadressen: oc@valckesteyn.nl en
mr@valckesteyn.nl

Belangrijke data in december 2018
05 Sinterklaas
06 Kinderen vrij
11 OC-vergadering
20 Kerstdiner en disco
21 Kinderen vrij
22 dec 2018 t/m zo 6 jan 2019 Kerstvakantie

Studie- en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Schoolvakanties 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

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

