OUDERBRIEF 3 : 8 november 2017

Vreewijkschool
Groenezoom 156
3075 GK Rotterdam
www.vreewijkschool.nl
Telefoon: 010 4190630 en 088 373 1590 (locatie Calvijn)

Vreewijkschool in de media
Op maandag 6 november kwam Sven de Langen, de nieuwe
wethouder van onderwijs langs om een lespakket uit te reiken.
Dit lespakket kunnen we gebruiken in de Week van de
Kindermishandeling van 20 tot en met 24 november.
De wethouder ging in gesprek met vier leerlingen uit groep 8. Hij
legde uit waarom het belangrijk is om aandacht te besteden
aan de Week tegen kindermishandeling en stelde vragen aan
de kinderen.
Wij zijn trots op de leerlingen uit groep 8. Zij hebben onze school
goed vertegenwoordigd. Op de website van onze school treft u
een link aan naar de foto’s die zijn gemaakt deze dag en een
link naar een artikel in Het Algemeen Dagblad.

Voor in de agenda:
20 november
Rapportmiddag/avond gr 68
21 november
Rapportmiddag/avond gr 15
5 december
Sinterklaas: kinderen om
12.00 uur uit
23 december t/m 5 januari
2018
Kerstvakantie

Foto’s bezoek wethouder Sven de Langen

Belangrijk
De volgende ouderbrief komt
woensdag 22 november
De ouderbijdrage is vastgesteld op
€ 65,U kunt dit bedrag overmaken op:
NL 90 ABNA 041.41.38.112 ABNAMRO Rotterdam, t.n.v. de
Vreewijkschool onder vermelding
van de naam van uw kind(eren).
U heeft een aparte brief ontvangen
over de besteding van de
ouderbijdrage. Voor vragen over e
ouderbijdrage kunt u zich wenden
tot de directie.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Afgelopen dinsdag hebben wij een scholenmarkt gehouden
op onze locatie op Calvijn.
De avond begon met een gezamenlijk moment in de
theaterzaal van Calvijn. Uitgelegd werd hoe je het beste een
school kan kiezen voor Voortgezet Onderwijs. Ook hebben
wij verteld wat wij doen om kinderen goed voor te bereiden
op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs en wanneer
wij het schooladvies geven. Tevens hebben we uitgelegd
hoe ons advies tot stand komt.
Na het gezamenlijke moment konden ouders op drie
momenten naar voorlichtingsrondes van de diverse scholen.
Op onze website bij de bijlagen van de schoolgids, is een link
opgenomen naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U kunt
hier lezen hoe een en ander in zijn werk gaat.
We hebben ook foto’s gemaakt van de informatieavond,.
Deze foto’s kunt u vinden op de website bij “fotogalerij”.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij juf Laura, Jessica
of Renate terecht.

Nieuwsflitsen
Ter voorbereiding op keuze
voor school voor Voortgezet
Onderwijs:
https://fokor.nl/programmas/
www.schoolkeuzerotterdam.nl

Van harte aanbevolen: Het zwerfboekenstation
In de ouderkamer kan je gratis een boek meenemen uit het
zwerfboekenstation.
We willen binnenkort ook een zwerfboekenstation maken op
onze locatie op Calvijn.

https://koersvo.schoolprofielen.nl/

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Ontbijt in de ouderkamer op 28 november
Op dinsdag 28 november nodig ik u van harte uit om samen
te ontbijten in de ouderkamer.
Hoe meer ouders er komen, hoe meer gezelligheid er is.
Geeft u wel even door of u komt? Dit voorkomt dat we te
veel of te weinig aanschaffen.
Lijkt het u leuk? Wilt u dit dan even doorgeven aan meester
Kali of aan mij.
Het zou leuk zijn als u komt!
Wisselmoment Overstap groep 3
Op donderdag 16 november is het wisselmoment van
Overstap 4 van 8.30 - 9.00 uur in de ouderkamer.
Komt het u niet uit op deze ochtend? Dan is er op vrijdag 17
november ook nog een gelegenheid om te wisselen van 8.30
- 9.00 uur.
Rapportmiddag- en avonden 21 en 22 november
Als het goed is hebben alle ouders het strookje ingeleverd
voor de rapportmiddag- en avond. U krijgt woensdag 15
november een briefje van de leerkracht mee, met de tijd
waarop u bent uitgenodigd.
Koffieochtenden
Elke maandag en vrijdag worden er koffieochtenden
gehouden in de ouderkamer.
U bent van harte welkom van 8.30 tot 9.15 uur. U kunt dan
meteen eens kijken naar de boeken van het
zwerfboekenstation.

De Vreedzame School
Mediatoren
De mediatoren zijn gekozen en
starten binnenkort met een training
ter voorbereiding op hun taak. We
houden u op de hoogte via de
ouderbrief en website.

Blok 3
Na de herfstvakantie zijn wij gestart
met blok 3.
Het thema van blok 3 is: We hebben
oor voor elkaar. In dit blok stimuleren
we de kinderen om ‘oor voor elkaar’
te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over ‘praten mét
elkaar’ in plaats van ‘praten tégen
elkaar’.

Met vriendelijke groet,
Souad Essoufi, medewerker ouderbetrokkenheid

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

