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OVERZICHT
Algemeen
Middenbouw
(3-4)
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
ste eeuw leren
21ste

Overig

Algemeen Continurooster
Vorige maand hebben we u gevraagd naar
uw mening over een verandering van
schooltijden. De antwoorden op de
verschillende vragen in percentages vindt
u in de bijlage.
Wat fijn dat zoveel ouders de moeite
hebben genomen om hun mening met ons
te delen.
Op basis van de uitslag van de enquête en
de mening van het team hebben we een
besluit genomen;
Per 1 augustus 2019 zal de KVS
overgaan op een continurooster met een
pauze van 30 minuten. De schooltijden op
de ‘lange dagen’ worden dan 8.30-14.30
uur. De schooltijden op de woensdag en
voor de onderbouw op vrijdag blijven
ongewijzigd.
De leerlingen hebben een pauze van 30
minuten om buiten te spelen. In de tijd
dat ze hun brood eten wordt er
tegelijkertijd een activiteit gedaan zoals
voorlezen, schooltv uitzending bekijken of
een buitenspelactiviteit uitleggen.
In het komend schooljaar zullen we de
precieze invulling als team met elkaar
bespreken en ook zal er een
‘klankgroepochtend’ worden
georganiseerd waar u als ouder mee kunt
denken en vragen kunt stellen.
De Medezeggenschapsraad heeft
ingestemd met deze wijziging van
schooltijden.
Voor nu wens ik u, met uw gezin, namens
het team een hele fijne, zonnige en
rustige vakantie toe.
Cecile Tulen

Startfeest
Beste ouders,
Noteer de volgende datum alvast in uw
agenda: 21 september 2018!! Dan vieren
we ons jaarlijks startfeest in onze
feestweek. Als school bestaan we namelijk
50 jaar en dat moet gevierd worden! We
gaan daarom ook een stukje “terug in de
tijd”......de rest is nog
geheim. Wil je
meehelpen om dit feest
vorm te geven, grote of
kleine zaken regelen of
heb je goede ideeën
geef je dan op bij:
veronique.derwall@spoutrecht.nl
Groetjes,
De startfeestcommissie
Jeroen en Veronique
Vakantierooster 2018-2019
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

periode
za 20-10 t/m zo
28-10-2018
za 22-12-2018
t/m zo 06-012019
za 23-02 t/m zo
03-03-2019
ma 22-04-2019
valt op zaterdag
di 23-04 t/m zo
05-05-2019
do 30-05-2019
en vrij 31-52019
ma 10-06-2019
za 20-07 t/m zo
01-09-2019

Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor
de kinderen van alle groepen ingepland voor
studiedagen van het team:
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 7 februari 2019
Woensdag 29 mei 2019
Voor de groepen 1 t/m 4 ook nog:
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 18 maart 2019
Maandag 24 juni 2019
Vrijdag 19 juli 2019

Informatie ochtend /
startgesprekken
In het nieuwe schooljaar organiseren wij
geen informatie avond meer zoals u van
ons gewend was. We starten dit jaar met
een informatie ochtend. Uw kind zal u
hierbij rondleiden in de groep en vertellen
wat ze het jaar zullen gaan leren, de
boeken en de klas laten zien. U ontvangt
op deze informatie ochtend een flyer van
de leerkracht waarin u informatie kunt
terug vinden over de gymtijden, specifieke
data voor de groep enz. De leerkracht is
natuurlijk beschikbaar voor kennismaking
en voor als u nog vragen heeft over het
schooljaar. Deze ochtenden vinden plaats
op vrijdag 7 september en op woensdag 12
september van 8.30u tot 9.00u. U kunt
één van beide dagen komen. Specifieke
kind behoeftes kunt u bespreken tijdens de
startgesprekken, deze vinden plaats van 3
t/m 14 september. Na de vakantie kunt u
zich hiervoor inschrijven.
Nieuwe leerkrachten
Graag stel ik me via deze weg voor: mijn
naam is Paula Visser. Ik ben 37 jaar en
woon samen met mijn man Bas en 3
kinderen Felien (6jr), Stijn (4jr) en Max
(1jr) in Vleuten. In mijn vrije tijd houd ik
van hardlopen in het Maximapark en de
omgeving, met het gezin wat leuks doen of
heerlijk een avondje met vriendinnen eten.
Ik werk inmiddels 12 jaar in het
basisonderwijs als leerkracht in
verschillende groepen. Gestart in
Amsterdam vervolgens bijna 10 jaar op
een basisschool in Naarden gewerkt en
door onze verhuizing de afgelopen 3 jaar
op een basisschool in Vleuten. Komend
schooljaar start ik hier op de Kees
Valkenstein, waar ik kinderen ga
begeleiden in de groepen 4, 5 en 8. Dit is
voor mij een nieuwe
rol, en heb hier dan
ook erg veel zin in. Ik
vind het bijzonder om
kinderen zowel
cognitief als sociaal
verder te helpen in
hun ontwikkeling.
Daarbij is ruimte voor
plezier, maar ook tijd
om hard te werken.
Kinderen enthousiast
maken om iets te
willen leren blijf ik geweldig vinden.
Tot na de zomervakantie! Groeten Paula

Beste kinderen en ouders van de Kees
Valkenstein,
Na de zomervakantie kom ik 't team
versterken van de Kees Valkenstein! Ik
heb er enorm veel zin in een kijk ernaar uit
jullie te ontmoeten. Ik zal groep 1/2 gaan
lesgeven en op vrijdagmiddag groep 5,
leuk! Ik hoop zo gauw veel kinderen en
ouders te leren kennen.
Mijn naam is Jorinde Franse, ik ben 35 jaar
en woon met mijn man en 2 kinderen
(Luuk 5 en Fleur 3) in Vleuten.
Komend jaar wordt mijn 13de jaar voor de
klas en ik geniet nog elke dag van mijn
baan als juf!
De laatste 10 jaar ben ik werkzaam
geweest op basisschool de Twaalfruiter in
Vleuten, waar ik de afgelopen jaren vooral
groep 3 lesgegeven heb. Het is leuk om nu
voor een kleutergroep te gaan starten;
want ik weet precies waar ze straks naar
toe gaan. Ook de bovenbouw is geen
onbekend terrein, leuk dat ik daar de
vrijdag middag mag draaien.
In mijn vrije tijd geniet ik heerlijk van het
'drukke' leven als mama van 2 kleine kids,
skate ik graag een rondje lint, fotografeer
ik graag en hou ik van gezelligheid met
vrienden.
Voor nu wens ik jullie allemaal een hele
fijne zomervakantie en daarna hoop ik
persoonlijk verder kennis te maken.
Groet, Jorinde

MaxClass
Om een goede digitale communicatie te
kunnen verzorgen zullen wij gaan werken
met het systeem MaxClass. Dit wordt
komende dagen/komende week ingericht.
U krijgt hiervoor een mail met een
bevestigingslink. Via deze link wordt u lid
van de klas(sen) van uw kind(eren), dit
zijn de groepen voor het komend
schooljaar..
Op de ouderavond in september zal het
systeem ook nog verder
toegelicht/uitgelegd
worden.
Wilt u allereerst via de link lid worden?

Bovenbouw – Groep 5/6 loopt
voor Kika!
Op vrijdagmiddag 8 juni houdt groep 5-6
een sponsorloop op het schoolplein.
Iedereen heeft familie en buren gevraagd
om per gelopen rondje een bedrag te
doneren. Het verzamelde bedrag gaat via
Yannick naar KiKa, want Yannick loopt op
zondag 10 juni mee met Run for Kika in
het Máximapark. We komen op ongeveer
500 euro! Dat is een geweldige prestatie
en onze dank is groot. Alle papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s die in de buidel
hebben getast voor hun sportieve
kinderen: heel hartelijk dank! Yannick had
al 400 euro opgehaald bij vrienden en
familie, dus hij gaat een gigantisch bedrag
doneren aan KiKa.
Elke euro is welkom als het gaat om
onderzoek naar kinderkanker. Sommige
soorten kanker zijn al heel goed te
genezen, maar aan bijvoorbeeld
neuroblastoom en hersentumoren sterven
nog te veel kinderen. Alleen onderzoek kan
ons verder helpen en daar zijn miljoenen
voor nodig én een ziekenhuis als het
Prinses Máxima Centrum dat onlangs
geopend is in Utrecht. Kika heeft dit
ziekenhuis medegefinancierd.
Dank aan juf Mireille voor dit leuke idee en
nogmaals dank aan de toppers van groep
5-6 die de benen uit hun lijf hebben
gelopen!

Bovenbouw – Groep 8 op kamp
Het leven op kamp - Door Tom
Dag 1
Met de auto gingen we op weg naar kamp.
We werden gedropt. Daar deden we een
speurtocht en moesten we zelf naar het
kamp zien te komen. Daarna deden we
levend stratego. Dat was leuk! Vervolgens
gingen we hutten bouwen, mijn groepje
had gewonnen. Na het hutten bouwen kon
je even douchen. Na het douchen gingen
we macaroni eten. Dat was lekker. We
eindigden de dag met een smokkelspel in
het bos. Toen gingen we ( niet ) slapen.
Dag 2
De volgende dag gingen we met meester
René hardlopen, dat was leuk. Toen we
gerend hadden gingen we lekker eten.
Daarna gingen we wedstrijdjes doen van
allemaal verschillende sporten. Dat was
ook leuk want toen had ik weer gewonnen
met mijn groepje. daarna zijn we gaan
lunchen. Daarna had ik corvee, dit was niet
zo leuk en duurde lang. Vervolgens gingen
we lopend naar het grote zwembad. Het
duurde 45 minuten voor wij er waren,
maar uiteindelijk was het lopen het waard.
We hebben daar anderhalf uur
gezwommen en een lekker een ijsje
gegeten. Toen moesten we weer naar huis
lopen en dat was niet leuk. We waren laat
terug. We gingen dus al snel lekker patat
eten. Na het eten was de bonte avond. Om
half elf was de spooktocht. Er renden
bijvoorbeeld mensen achter je aan en je
zag niks in het bos. Je mocht geen
zaklamp dus dat was nog enger. Na de
spooktocht moesten we slapen.
Zogenaamd slapen dus, dat deden we
namelijk niet. We zijn heel laat
opgebleven.
Dag 3
We werden langzaam wakker. Het regende
die ochtend. De corvee moest dus binnen
de tafel dekken. In de ochtend deden we
nog een quiz en speelden we bingo en toen
kwamen er ouders om ons weer op te
halen.

Skateweek

Juli 2018
MAANDAG
2

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG
3
4
5
Juffendag
kleuters en
bovenbouw

VRIJDAG
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Juf- en
meesterdag
middenbouw
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groep 8
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17

18

19

20

Start
zomervakantie
t/m 24
augustus

vakantie

vakantie
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Groep 5-7
12u vrij

augustus 2018
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24
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vakantie

Einde
zomervakantie

27

28

29

30

31

Eerste
schooldag

Kees Valkensteinschool
Kortland 23
3451 VD Vleuten
030-6775563
Email:
directie.keesvalkenstein@spoutrecht.nl
Web:
www.keesvalkenstein.nl

