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Staking 12 december
Op 12 december was de school gesloten i.v.m. de landelijke
staking van leerkrachten in het basisonderwijs.
Wij staakten voor een hoger salaris en voor vermindering van de
werkdruk. We willen dat het werken in het basisonderwijs weer
aantrekkelijk wordt. Het basisonderwijs kampt met een
lerarentekort en hier hebben wij veel last van.
We hopen dat de staking heeft geholpen en dat er meer geld
vrijgemaakt wordt voor het basisonderwijs en dat we niet nog
een keer hoeven te staken. Wij zijn ons ervan bewust dat het
voor ouders lastig is om deze extra vrije dag op te vangen.
Juf Sanne en juf Shirly gaan helaas allebei onze school verlaten.
Ze kiezen beiden voor een baan in hun eigen woonplaats. Wij
wensen ze veel succes in hun nieuwe baan.
Het zal lastig worden om beide leerkrachten te vervangen door
het tekort aan leerkrachten. Dus kent u iemand die die op een
leuke school wil werken in een gezellige buurt, voor een leuke
klas, dan horen wij dit graag!

Voor in de agenda:
12 december
School dicht i.v.m. staking
20 december
Vanaf 17.15 uur kerstdiner ,
ouderkamer open
22 december t/m 5 januari
2018
Kerstvakantie
12 januari
Leerlingen vrij i.v.m.
studiedag
26 februari tot en met 2
maart
Voorjaarsvakantie

Sinterklaas

Belangrijk

In alle groepen was het heel gezellig op 5 december. Op
Facebook en op de website zijn de eerste foto’s al geplaatst.

De ouderbijdrage is vastgesteld
op € 65,U kunt dit bedrag overmaken
op: NL 90 ABNA 041.41.38.112
ABN-AMRO Rotterdam, t.n.v. de
Vreewijkschool onder
vermelding van de naam van
uw kind(eren).
Voor vragen over de
ouderbijdrage kunt u zich
wenden tot de directie.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Studiedag vrijdag 12 januari: leerlingen vrij
Aan het einde van dit schooljaar willen wij ons nieuwe
schoolplan afronden. Bij een nieuw schoolplan hoort een
nieuwe visie: waar staan wij voor en waar willen we naartoe?
Om tot een nieuwe visie te komen houdt ons team een
studiedag op vrijdag 12 januari 2018.
De leerlingen zijn deze morgen vrij. Heeft u een pakket bij de
BSO dan kunt u overleggen met hen. De BSO is op de
hoogte van de studiedag.
Komt u in de problemen met de opvang van uw kind dan
kunt u contact opnemen met de directie van de school.
Graag voor 22 december 2017.

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

Kerstdiner woensdag 20 december
De donkere en koude avonden komen er weer aan en zo
ook de gezellige kerst.
We hebben dit jaar besloten om weer voor een kerstdiner te
gaan.
De kinderen zullen op woensdag 20 december gezellig met
hun eigen klas op school eten.
Dit diner is van 17.15 tot 18.45 uur.
Op maandag 18 december moeten de kinderen een bord
en bestek voorzien van naam, inleveren in de klas.
Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u kunt aangeven
wat u zou willen maken en/of kopen. De intekenlijsten zijn
Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

ingedeeld in drinken, voor-, hoofd- en nagerechten.
De volgende dag beginnen de kinderen gewoon om 8.30 uur en zijn de kinderen om 14.30
uur uit. Daarna begint de kerstvakantie!
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Ouderbetrokkenheid
Koffieochtenden
Elke maandag en vrijdag worden er koffieochtenden
gehouden in de ouderkamer.
U bent van harte welkom van 8.30 tot 9.15 uur.
Ontbijt
Een paar weken geleden hebben we een ontbijt voor ouders
in de ouderkamer georganiseerd.
Dit was een groot succes! Er zijn veel ouders geweest die
gezellig hebben ontbeten en onderling hebben
kennisgemaakt.
In de toekomst zullen we meer van dit soort ochtenden
organiseren.
Ouderavond groep 3
Onlangs hebben wij op school een ouderavond gehad voor
ouders van kinderen in groep 3.
Tijdens deze ouderavond hebben juf Suzanna en juf Souad
voorlichting gegeven over lezen, zodat ouders hun kind op
een goede manier kunnen stimuleren om te lezen.
Veel enthousiaste ouders zijn op deze ouderavond geweest
en hebben informatie en tips meegekregen om thuis te
oefenen.
Kerststukjes maken op 20 december!
Op woensdag 20 december vanaf 17.15 uur tot 18.45 uur
kunt u in de ouderkamer een kerststukje maken, dit onder het
genot van een lekker hapje en een drankje.
Vindt u het leuk als ouder om erbij te zijn, u bent van harte
welkom!

De Vreedzame School
Mediatoren
De mediatoren zijn gekozen en zijn
gestart 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’.

Vriendelijke groet uit de ouderkamer,
Souad Essoufi
Medewerker ouderbetrokkenheid
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Nieuws vanuit de MR
Medezeggenschapsraad (MR)
In november is de medezeggenschapsraad, na een periode van minder activiteiten, voor de tweede keer samen gekomen. In de MR
zitten in ieder geval 4 ouders vanuit verschillende groepen en 4 leerkrachten van de school. Directie kan erbij zitten maar dit hoeft niet.
In de MR worden zaken besproken die de hele school aangaan zoals de staking, het gebouw, de overblijf, aantal leerlingen.
We hebben gesproken over de uitkomst van de ouderenquête. Hieraan heeft 30 % van de ouders meegedaan.
Ouders zijn het meest tevreden over:
1. De leerkrachten
2. Contact met school
3. Kennisontwikkeling.
Minder tevreden zijn de ouders over:
1. De overblijf
2. De omgeving van school
3. Schoolgebouw.
Met betrekking tot de overblijf zouden we nog graag specifieker weten waar de onvrede zit. De overblijf is op dit moment verdeeld in
15 minuten werken, 15 minuten eten en 15 minuten buitenspelen. Hoe de overblijf is geregeld staat ook in de ouderkamer uitgelegd.
Ook staat er een map met informatie over de regels/ rechten van de MR. In januari willen we ouders uitnodigen om mee te denken
over verbetering van het overblijven.
Uit de vorige enquête onder ouders kwam de hygiëne van de toiletten als verbeterpunt naar voren. De toiletten hebben onderhoud
gehad en worden dagelijks twee keer schoongemaakt (1x door de schoonmaker 1x door een ouder).
Ouderkamer, inloop maandag en vrijdag
Van 8.15 tot 9.15 bent u welkom in de ouderkamer. Deze bevindt zich geheel links in het gebouw. U kunt een bakje koffie drinken en in
gesprek gaan met juf Souad of andere ouders.
Een ouder uit groep 5 vertelt:
“Dit jaar voor het eerst de ouderkamer bezocht. Ik voelde mij welkom en kreeg op een fijne manier informatie en 'weetjes' over de
school. Als ik aan mij zoon vraag hoe was school?, dan is het antwoord meestal "goed". Punt. Nu heb ik weer meer informatie waarmee
ik het gesprek verder op gang kan brengen. Leuk!”
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is nog niet door alle ouders betaald. Wij begrijpen dat het bedrag in één keer betalen best veel kan zijn.
Wilt u contact opnemen met de directie om aan te geven wanneer u de bijdrage zal betalen? Wij proberen met u mee te denken.
De ouderbijdrage van € 65,- kunt u overmaken op rekeningnr. NL90ABNA 041.41.38.112 ABN AMRO t.n.v. Vreewijkschool o.v.v. naam
kind.
Van de ouderbijdrage worden belangrijke en leuke dingen betaald voor uw kind zoals de schoolreis, feest-/thema activiteiten en de
overblijf.
Een ouder geeft als tip: met een glazen potje kun je een leuk spaarpotje maken. Kinderen zijn vaak geïnteresseerd in munten en met
het spaarpotje kunt u samen met uw kind de ouderbijdrage makkelijker sparen door er iedere week wat losgeld in te stoppen. Af en
toe het geld tellen is leuk en waar zou de schoolreis dit jaar heen gaan? Een win-win voor ouder en kind.
De nieuwsbrief
De nieuwsbrief bestaat al lang. We hoorden dat ouders de fysieke brief soms niet lezen. Er wordt momenteel nagedacht en onderzocht
of een school-app mogelijk is. Dit is dan een app waarmee school ouders kan informeren. We hopen in de loop van volgend jaar meer
te weten.
Met Digiduif brengt de school informatie aan u per mail. Het is belangrijk dat school bij een verandering in mailadres dit door krijgt,
zodat u de informatie blijft ontvangen.
Natasja de Schepper- de Clerck
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