OUDERBRIEF 5 : 21 maart 2018

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

Personeelsnieuws
Juf Alexandra is inmiddels met zwangerschapsverlof. Vanaf 1
april wordt zij vervangen door juf Sanchita Bhajan. Juf Sanchita is
ooit als stagiaire bij ons op school begonnen. Wij wensen haar
een fijne tijd toe op de Vreewijkschool.
Na de meivakantie gaat juf Dewi met zwangerschapsverlof. Zij
wordt vervangen door juf Joyce. Juf Joyce is voor de kinderen al
een bekend gezicht, omdat ze er nu al elke dinsdag is.

Voor in de agenda:
29 maart
Paasontbijt voor kinderen en
ouders
30 maart tot en met 2 april
Goede Vrijdag en Pasen.
9 tot met 13 april
Lekker Fit! week
11 april
Inloopkijkochtend Calvijn

Week van het geld
Groep 7/8 heeft vrijdag 16 maart een leuk en leerzaam uitstapje
gehad in het kader van De week van het geld. Ze zijn met de klas
naar het grote kantoor van Deloitte geweest en hebben daar
het nationaal geldexamen gedaan.
Oud minister van financiën, meneer
Dijsselbloem was ook aanwezig.

12 april
Inloopkijkochtend
hoofdgebouw
17, 18, 19 april
Afname Iep groep 8
20 april
Koningsspelen
27 april tot en met 11 mei
Meivakantie

Belangrijk
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).

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Op donderdagochtend 29 maart houden we een
Paasontbijt op school. Voor eten en drinken, bord, beker en
bestek wordt gezorgd.
Vooral in de onderbouw is hulp van ouders welkom. U kunt
zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Voor ouders wordt er in de ouderkamer een Paasontbijt
georganiseerd.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar moet inmiddels al zijn
betaald. Wij merken dat het voor een steeds grotere groep
ouders lastig is om de ouderbijdrage te betalen.
Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage,
dan kunt u bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht of
bij de directie. Wij kunnen u op weg helpen en kijken of u in
aanmerking komt voor ondersteuning.

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

Oudercommissie: ouders gezocht!
Wij willen op school een oudercommissie oprichten. In een
oudercommissie zitten ouders die helpen bij de organisatie
van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsspelen enz. We zijn op
zoek naar 8 ouders. Belangstellenden kunnen zich opgeven
bij medewerker ouderbetrokkenheid of directie.
Ouderregiegroep: ouders gezocht
Vorige jaren hadden we op de Vreewijkschool een
ouderregiegroep. De ouderregiegroep is een groep
betrokken ouders die meedenkt en adviseert over beleid. De
groep komt een keer of 6 per jaar samen. We willen de
groep uitbreiden en zijn op zoek naar ouders die mee willen
denken. U kunt zich opgeven bij de medewerker
ouderbetrokkenheid of directie.
Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Paasontbijt voor ouders
Op donderdag 29 maart ontbijten alle kinderen op school. Ook voor
ouders wordt er een gezellig ontbijt georganiseerd in de ouderkamer. U
bent welkom vanaf 8.15 uur.
Tweede ouderbijeenkomst visie op 3 april
Op dinsdag 3 april organiseren wij een tweede bijeenkomst over de visie
van de Vreewijkschool. Samen met ouders willen we het hebben over
sterke kanten van onze school en verbeterpunten.
Inbreng van ouders vinden wij erg belangrijk!
De bijeenkomst start om 8.30 uur op onze locatie op Calvijn.
Inloopkijkochtenden
Op 11 en 12 april bent u ’s morgens welkom om een kijkje te nemen in de
klas van uw kind. Op 11 april is er kijkochtend op onze locatie op Calvijn
en 12 april op het hoofdgebouw.
Cursus Positief Opvoeden
Voor ouders die meer rust willen in hun gezinsleven, door anders om te
leren gaan met conflicten. Voor ouders die willen leren om beter te
communiceren met hun partner en of kinderen en om te gaan met kritiek
of boze gevoelens. Ouders die graag op één lijn willen liggen in de
opvoeding en hier meer inzicht in willen krijgen.
Er zijn 5 bijeenkomsten die elke anderhalf uur duren.
U leert in de cursus:
 Hoe u zelf communiceert naar anderen
 Wat u kan doen als u verwijten en kritiek krijgt
 Wat u kan doen en zeggen als u boos bent
 Hoe u kan reageren bij een ruzie of conflict
 Wat u eigen opvoedstijl is
 Wat uw sterke punten zijn en hoe u deze punten verder kunt
versterken
 Hoe u met uw partner op één lijn kan komen
 Hoe u samen kan optrekken naar uw kind (eren)
De cursus kan alleen doorgaan wanneer er voldoende deelnemers zijn.
We hebben minimaal 8 deelnemers nodig.
De cursus wordt in de ouderkamer gehouden en wordt gegeven door
een pedagoog van Avant Sanare. De cursus is gratis.
Lijkt het u leuk en leerzaam om deze cursus te volgen, dan kunt u dit
aangeven bij de medewerker ouderbetrokkenheid, zodat de cursus snel
van start kan gaan.

De Vreedzame School
Blok 5
Na de voorjaarsvakantie zijn wij gestart
met blok 5.
Het thema van blok 5 is:
We dragen allemaal een steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich
verbonden voelen met de klas en de
school.
Dat kan alleen als we kinderen het
gevoel geven dat ze er toe doen. Om
dit te bereiken, krijgen de kinderen
taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken
waarover de kinderen mee mogen
denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen
bij de klas en de school, ontstaat een
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd
om deel te nemen aan wat in de klas
gebeurt.

Vriendelijke groet uit de ouderkamer,
Souad Essoufi
Medewerker ouderbetrokkenheid

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

