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Wij heten Jaylee-Ann Pinto Osorio, Arda Looij, Daniek Verschoor, Natalie
en Alvin Lindhölm, Émile en Rhea Kloeg van harte welkom op school. Wij
wensen je een fijne en vooral leerzame tijd op Valckesteyn!

Kinderboekenweek: 4 oktober - 13 oktober
Het thema is dit jaar: “ Worden wat ik wil”
Binnen de school wordt in iedere klas op een eigen manier aandacht gegeven aan het
thema. Daarnaast is ook de Engelse projectweek locatie Zuid aan de Kinderboekenweek
gekoppeld én is er uiteraard een boekenmarkt. Meer informatie volgt via de mail.

Noord ouders bibliotheek
We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het innemen en uitlenen van de bibliotheekboeken.
Dagen voor het helpen kunnen in overleg. Graag melden bij Marlene.

Oudercommissie en medezeggenschapsraad
Woensdag 29 september komt de medezeggenschapsraad weer bij elkaar en dinsdag 12 oktober de
oudercommissie. Weet u dat u ook via de webmail contact kunt zoeken met de medezeggenschapsraad of de
oudercommissie? Dat kan via de volgende e-mailadressen: oc@valckesteyn.nl en mr@valckesteyn.nl
In de laatste vergadering, die plaatsvond op 2 juni, is er door de MR voornamelijk gesproken over de
maatregelen die de school heeft genomen tijdens de thuiswerkperiode. De input van de oudergeleding van de
MR was hierin erg belangrijk. Over het algemeen was de MR zeer tevreden over deze periode en de aanpak
vanuit school.

In de komende vergadering, op 12 oktober, blikken we nog een keer terug op het jaarverslag en bespreken we
de PR-mogelijkheden van de school. Dit laatste thema is ingebracht door de oudergeleding van de MR. Het
eerste gedeelte (19:45-20:15) is een open gedeelte, u kunt hier dus bij aansluiten als u dat wil.
Voor het nieuwe schooljaar heeft de MR een nieuwe planning gemaakt.

Privacy-voorkeuren instellen via PARRO
Parro en school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy
van uw kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening
gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft de school jaarlijks
toestemming van u nodig om beeldmateriaal van uw kind te delen.
Via Parro kunt u uw voorkeuren doorgeven. Dit kunt u doen via de volgende stappen:
· Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
· Tik op Privacy-voorkeuren.
· Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het
kind.

Hulp schoolplein Zuid
Een hele actieve groep is regelmatig op de woensdag- of donderdagochtend bezig om onkruid te wieden in de
tuintjes van het schoolplein. Ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Heeft u misschien wat tijd om lekker buiten
bezig te zijn? Meld u zich dan aan bij Marga.

Luizen Nieuwsbrief GGD
Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en
in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes
die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan
ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij
aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich
dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
Behandelen
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het
duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen
blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag komt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Hoe kunt u kammen?
●
●

●
●
●
●

Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker als
u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een fijntandige
kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen
zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarlok doorkamt.
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn
op zit. Dan laten de neten makkelijker los.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u
twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar
dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of
permetrine.

Bericht vanuit de gemeente:
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, apps en brengen veel tijd op social media door.
Een mooi tijds bedrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. Omdat kinderen zich niet bewust zijn
van de gevaren die ze online lopen zijn ze een kwetsbare groep en makkelijke prooi voor hackers en
andere online criminelen. Als gemeente hechten we veel waarde aan de online veiligheid van
kinderen. Daarom roepen we als gemeente kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud op, om
Hack Shield te spelen en Junior Cyber Agent van de gemeente te worden.
HackShield
Hack Shield is een transmediale Cybersecurity Game die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar
maakt tegen cybercriminaliteit. Kinderen worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook hun
omgeving (ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere familieleden
en bekenden) beschermen tegen online criminaliteit.
Samenwerking met gemeente Albrandswaard
De gemeente Albrandswaard heeft zich bij Hack Shield aangesloten om cybercriminaliteit aan te
pakken en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de komende maanden een campagne
waarin we de kinderen uit de gemeente oproepen om HackShield te spelen en zich te ontpoppen tot
Junior Cyber Agents. Aan het eind van de campagne worden de beste spelers officieel gehuldigd.
Helpt u mee?
Hack Shield heeft het lesprogramma ‘Hacks Hield in de Klas’ geïntroduceerd. Dit bestaat uit
klassen quests. De leerkracht kan een quest behandelen tijdens een klassikale les, om onderwerpen
zoals Wat is het internet?, nepnieuws en cyberpesten te bespreken. Deze lessen geven een solide
basis van waaruit de leerkracht de onderwerpen verder uit kan diepen. Momenteel staat er één
klassenquest klaar, maar Hack Shield is druk bezig met het maken van nieuwe lessen. Elke maand
verschijnt een nieuwe quest. Kijk voor meer informatie en een op de pagina
https://nl.joinhackshield.nl/indeklas.
Hoe kunnen leerlingen meedoen?
Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de game via de website https://nl.joinhackshield.nl/ en
vervolgens op de button ‘speel’ te klikken.

Telefoon op school
Het is onze leerlingen niet toegestaan hun telefoon en of smartwatches in school en op het schoolplein te
gebruiken. Telefoons die afgepakt worden kunnen de eerste keer door de leerling na schooltijd bij de directie
opgehaald worden. Gebeurt het voor de tweede keer dan mag u als ouder de telefoon komen halen.

Move a-Head voor de groepen 1 t/m 8
Ook dit jaar maken we weer gebruik van de Move a-Head 1+1=3 methode. We
gaan door het jaar heen aan de slag met R.V.V. (Respect, Vertrouwen en
Veiligheid), conflicthantering, samenwerking en zelfbeeld.
Het schooljaar is opgedeeld in twee blokken. In blok 1 worden de thema’s
geïntroduceerd door klas- en judolessen gegeven door Move a-Head docenten. De
leerkrachten geven zelf de opvolg lessen. In het tweede blok worden de thema’s
herhaald met vervolg- en herhalingslessen door de leerkrachten en gaan de
kinderen verder met het oefenen van de vaardigheden.
Enkele groepen doen een afsluitende presentatie voor de ouders. De leerlingen
demonstreren hun ouders wat ze geleerd hebben. Op Noord zijn dat de groepen
5/6 en 7/8. Op Zuid zijn dat de groepen 5 en 7. Een uitnodiging volgt later.

Roken op en rondom schoolplein
Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolplein bij. Op
onze schoolpleinen is roken al een aantal jaren niet toegestaan. Wij vragen uw
medewerking om de zone rondom de schoolpleinen ook rookvrij te maken.

Grej of the day groep 6 Zuid
In groep 6 doen wij elke week een “Grej of the day’. Dit is een lesmethode van Micael
Hermanssons uit Zweden. Een ‘grej’ (Zweeds voor het woord ‘ding’) is een micro les die
ongeveer 10 minuten duurt. Deze micro lessen kunnen over elk denkbaar onderwerp gaan,
bijvoorbeeld over mensen, plaatsen of gebeurtenissen in de hele wereld. De kinderen uit
groep 6 krijgen op de maandag een raadsel of een hint mee naar huis, met dit raadsel
kunnen ze thuis op zoek gaan naar een antwoord, passend bij het raadsel en wordt hun
nieuwsgierigheid aangewakkerd. De week erop verzamelen we de gevonden antwoorden
waarbij er geen goed of fout is. Vervolgens krijgen de kinderen een korte les over het antwoord dat bij de ‘grej’
hoort. Deze lessen zijn aan de hand van een powerpoint. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij
kinderen en hen aan te zetten tot onderzoek. Ook het thuis praten over de ‘grej´ met ouders en daarna over de
oplossing zorgt ervoor dat de interactie tussen de kinderen, school en ouders vergroot en dat de kennis beter
blijft hangen.
Voorbeeld raadsel: 7300 ton ijzer in de hoogte.
Oplossing: …………………..
Vervolgens plakken we een kaartje van de oplossing van het raadsel op een wereldkaart en verbinden we deze
aan het land of de plaats. Hierdoor gaan de kinderen verbanden ontdekken tussen de verschillende “grejs”

IPC Noord
Groep 7/8 N is gestart met het IPC-thema ‘Hoe leren wij?’. De kinderen leren in dit thema onder andere wat de
rol is van de hersenen in het leerproces en op welke manier je het beste kunt leren.
In de klas hebben de kinderen in groepjes allemaal informatie over een onderdeel van de hersenen opgezocht
op de computer en in boeken. Ter verwerking hebben zij hier een artikel over geschreven voor hun eigen
‘hersenen magazine’.
De kinderen hebben onderzocht op welke manier je het beste kunt leren: met muziek op, met een glas water of
met een stukje kauwgom. Ook hebben ze geleerd hoe ze door middel van mindfulness oefeningen rust kunnen
krijgen in hun hoofd op het moment dat ze zich niet kunnen concentreren. Ten slotte hebben de kinderen heel
veel tips en handvatten gekregen voor het maken van huiswerk.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vorig jaar is er communicatie geweest over een vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment zijn we nog in overleg
over de besteding van die bijdrage omdat we het belangrijk vinden dat die schoolbreed van toegevoegde waarde
is. Om deze reden wordt het moment dat we starten met het vragen om deze bijdrage uitgesteld tot we een goed
onderbouwd plan hebben en daar transparant over kunnen zijn.

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022

De studie-/ compensatiedagen schooljaar 2021/202

Herfstvakantie
16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie
25.12 2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie26.02.2022 t/m 06.03.2022
Goede vrijdag
15.04.2022
2de Paasdag
18.04.2022
Meivakantie
23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart
26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren
06.06.2022
Zomervakantie 09.07.2022 t/m 21.08.2022

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

Compensatie uren
Sinterklaas
Kerst
Voorjaarsvakantie
Koningsspelen

15.10.2021
28.01.2022
21.03.2022
07.06.2022

03-12-2021 vrij vanaf 12.00
24-12-2021 vrij vanaf 12.00
25-02-2022 de hele dag vrij
22-04-2022 vrij vanaf 12.00
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