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Wij heten Guido Bakema, Daan Bruijs, Lotte Gathier, Sophie Gathier, Mimi
Kalemera, Trishar Sewgobind, Florian Smits, Hannah Smits, Noah Beshar
Hallaceli en Hugo Westmaas van harte welkom op school. We wensen jullie
een fijne en leerzame tijd op Valckesteyn!

Informatieavond

19 september groepen 1 en 2
20  september groepen 5 en 6
21 september groepen 3 en 4
22 september groepen 7 en 8

Starttijd: 19.30

Verdere informatie volgt nog.



Koffie ochtend
Gezocht: ouders die koffie willen drinken met de directie. Graag willen we input over bepaalde onderwerpen.
Bijvoorbeeld over de vorig jaar afgenomen tevredenheidspeilingen. Wie wil er meepraten? Meldt u vooral aan.
Koffie, thee en iets lekkers staan klaar.

Move A-head 1+1=3

We starten weer met Move A-head.
Move A-head is een preventief programma dat vanuit een positieve invalshoek handvatten geeft om met
belemmeringen om te gaan. In klas- en judolessen leren kinderen hun sociale vaardigheden verder te
ontwikkelen. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, gaan zich socialer gedragen en gaan beter presteren. De
hele school gaat door de methode één taal spreken.
Op https://move-a-head.nl/ vindt u meer informatie.

Dag van het schoolplein 29 september.

Hulp gezocht! 29 september willen we o.l.v. Wims Tuinen en met de enthousiaste groep “schoffelouders” de
planten in de borders weer aanvullen. We hebben uw hulp hard nodig! Kunt u een ochtend vrij maken om ons te
helpen, meldt u dan aan bij Marga. Natuurlijk regelen wij wat lekkers bij de koffie.

Kennismakingsgesprekken

In week 36 vinden de kennismakingsgesprekken plaats. We zouden het fijn vinden als u samen met uw kind
komt.
Via uw kind krijgt u een blad met vragen ter voorbereiding op dit gesprek. Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 2
september inleveren? Als u zelf iets specifieks wilt bespreken, kan dat uiteraard. Uw gespreksonderwerpen kunt
u aangeven op het kennismakingsformulier.

Leerlingenraad

OBS Valckesteyn heeft een leerlingenraad.
In oktober is de eerste vergadering onder leiding van Marga Maissan. Na afloop van de bijeenkomst wordt, door
de afgevaardigden en onder leiding van de leerkracht, verslag aan de groep gedaan. Uit deze bijeenkomsten
blijkt steeds weer dat leerlingen een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze school.

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 leerlingenraad kan de
medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of taken.  Er
worden leerlingen gekozen uit de groepen 5 t/m 8.

MR

Het nieuwe schooljaar is gestart en op 14 september start ook de MR weer aan een
nieuwe periode.
Tijdens deze eerste vergadering blikken we kort terug op vorig schooljaar, bespreken
wij welke scholingsbehoefte de MR heeft, nemen wij onze kwaliteitsplanning door en
bespreken wij hoe wij de subsidie basisvaardigheden willen inzetten. Het eerste
gedeelte van de vergadering is openbaar en mits er geen beperkingen worden
opgelegd vanwege Corona, bent u van harte welkom het openbare gedeelte
(19.45-20.30) bij te wonen. Uw bent vanaf 19.35 uur welkom aan de Emmastraat 46.

https://move-a-head.nl/


Heeft u algemene vragen over het onderwijs, dan kunt u bellen met het gratis nummer 0800-5010 of
kijk op www.50tien.nl

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 22.10.2022 t/m 30.10.2022
Kerstvakantie 24.12 2022 t/m 08.01.2023
Voorjaarsvakantie25.02.2023 t/m 05.03.2023
Goede vrijdag 07.04.2023
2de Paasdag 10.04.2023
Koningsdag 27.04.2023
Meivakantie 22.04.2023 t/m 07.05.2023
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 21.05.2023
Pinksteren 29.05.2023
Zomervakantie 08.07.2023 t/m 20.08.2023

De studie-/compensatiedagen schooljaar 2022-2023

Studiedag 31.10.2022
Studiedag 27.01.2023
Studiedag 20.03.2023
Studiedag 09.06.2023

Sinterklaas 05.12.2022 vrij vanaf 13.00
Voorjaarsvakantie 24.02.2023 vrij vanaf 12.00
Koningsspelen                   21-04-2023 vrij vanaf 12.00
Meivakantie 21.04.2023 vrij vanaf 12.00

Emmastraat 46
3171 AH Poortugaal
Postbus 752, 3170 AB
010 5060703 directie@valckesteyn.nl
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