OUDERBRIEF 1 : 27 augustus 2018

Vreewijkschool
Groenezoom 156
3075 GK Rotterdam

Voor in de agenda:

www.vreewijkschool.nl
Telefoon: 010 4190630

4 september
Kennismakingsgesprekken,
leerlingen vrij

Start schooljaar 2018-2019
We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie.
Alle medewerkers van de Vreewijkschool hebben zin om te
beginnen aan dit nieuwe schooljaar.
Samen met de kinderen en ouders hopen we er een mooi
schooljaar van te maken en op een prettige manier samen te
werken.
We starten dit schooljaar met meerdere nieuwe medewerkers.
Vlak voor de zomervakantie zijn een aantal leerkrachten van
baan gewisseld.
We zijn er trots op, in deze tijd van het lerarentekort, dat we erin
geslaagd zijn om voor elke groep goede leerkrachten te vinden.
Wij heten de nieuwe leerkrachten van harte welkom.

12 september

Petra Luth en Jeanette Nobel
Directie Vreewijkschool

22 oktober t/m 26 oktober

Staking leerkrachten
3 t/m 14 oktober
Kinderboekenweek
5 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
15 oktober
Studiemiddag, leerlingen gr. 1/2
12.00 uur uit

Herfstvakantie
29 oktober

Schooltijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Studiedag, alle leerlingen vrij

Locatie Groenezoom
8.30 u. – 14.45 u.
8.30 u. – 14.45 u.
8.30 u. – 12.45 u.
8.30 u. – 14.45 u.
8.30 u. – 12.45 u.

Locatie Calvijn
8.15 u. – 14.30 u.
8.15 u. – 14.30 u.
8.15 u. – 12.30 u.
8.15 u. – 14.30 u.
8.15 u. – 12.30 u.

De deuren zullen op beide locaties ’s morgens 5 minuten eerder open
gaan. Op het hoofdgebouw worden de lessen gestart om 8.30 uur en op
onze locatie aan de Grift om 8.15 uur.
De ouders van de kleuters mogen tot 8.45 uur blijven. De ouders van de
leerlingen van groep 3 mogen de eerste 3 weken mee de klas in tot 8.45
uur.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

Belangrijk
De ouderbijdrage is vastgesteld
op € 65,- Wie voor 1 november
betaalt, betaalt €55,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).

010 4190630

Staking woensdag 12 september
Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de
provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het
kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk
salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het
sluitstuk van de estafettestaking vindt plaats met een grote
manifestatie in Rotterdam.
Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel.
Het is belangrijk om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te
maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris
eerlijker en marktconform te maken. In de grote steden, zoals
Rotterdam en Den Haag gaat het tekort aan leerkrachten snel
oplopen. Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer
mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht
op hebben.
Bijna alle leerkrachten van de Vreewijkschool gaan woensdag 12
september staken. Om die reden zijn de leerlingen vrij die dag.
Mocht u in de problemen komen voor wat betreft de opvang van
uw kind(eren), bespreek dit dan met de directie.

Nieuwsflitsen
Schoolapp
Binnenkort gaat onze school
een app gebruiken voor de
communicatie met ouders.
De website zal ook
vernieuwd worden.
Vakanties
Alle vakanties en vrije dagen
staan op de website van de
school

Gymrooster 2017-2018

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

maandag

dinsdag

donderdag

8.30 – 9.15 u
9.30 – 10.15 u
11.00 – 11.45 u
10.15 – 11.00 u
13.30 – 14.15 u
12.45 – 13.30 u

8.30 – 9.15 u
9.30 – 10.15 u
10.15 – 11.00 u
11.00 – 11.45 u
12.45 – 13.30 u
13.30 – 14.15 u

8.30 – 9.15 u
11.00 – 11.45 u
10.15 – 11.00 u *
10.15 – 11.00 u *
12.45 – 13.30 u
13.30 – 14.15 u

*
groep 5 start na de kerstvakantie met zwemles op donderdag
groep 6 heeft op donderdag zwemles tot aan de kerstvakantie
groep 6 de schooltuinlessen starten vanaf maart
groep 7 schooltuinlessen op maandag tot aan de herfstvakantie

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Kennismakingsgesprekken 4 september 2018
Op de Vreewijkschool zijn we gewend om aan het begin van het
schooljaar kennismakingsgesprekken te voeren.
De kinderen hebben die dag geen les, maar komen wel met hun
ouders / verzorgers naar school voor het gesprek. Het gesprek
duurt ongeveer 15 minuten.
Op het invulstrookje in de bijlage kunt u een voorkeurstijdstip
aangeven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met
uw voorkeur.
Het strookje moet uiterlijk a.s. woensdag, 29 augustus, weer
worden ingeleverd, zodat de leerkrachten alles kunnen plannen.
Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met broertjes en zusjes.
Het strookje krijgt u vrijdag 31 augustus weer terug, met daarop de
tijd dat u samen met uw kind wordt verwacht. Indien u meerdere
kinderen heeft, graag per kind een strookje inleveren.
Tijdens het gesprek zijn in het lokaal alleen u, uw kind en de
leerkracht aanwezig.
We zorgen indien nodig voor opvang van uw andere kind(eren).
Tijdens het gesprek komen o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde:
manier van contact tussen ouders en leerkracht tijdens het
schooljaar
uw kind mag vertellen waar hij / zij goed in is
u kunt ook aangeven waar uw kind goed in is
uw kind mag aangeven wat hij / zij verwacht te gaan leren
dit schooljaar
ook u mag aangeven wat u van dit schooljaar verwacht

De Vreedzame School
Blok 1
We werken de eerste twee
weken aan het eerste blok van
de Vreedzame School.
Het thema van blok 1 is:
We horen bij elkaar
Op de website van onze school
kunt u lezen wat er in dit blok
aan de orde komt.

Wij vragen u om een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, zodat
u voorafgaand een vragenlijst kunt invullen. De ouders van de
kinderen in de groepen 1 t/m 5 gaan naar het hoofdgebouw aan
de Groenezoom. Zij kunnen de vragenlijst invullen in de
Ouderkamer. De ouders van de kinderen van de groepen 6 t/m 8
gaan naar Calvijn. Zij vullen de vragenlijst in de personeelskamer
in.
Op die lijst vult u onder andere uw telefoonnummer in, uw
mailadres, eventueel medicatiegebruik of u hulpouder wilt zijn etc.
Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

INVULSTROOK KENNISMAKINGSGESPEKKEN 4 SEPTEMBER
De ouder(s)/verzorger(s) van:
Naam kind:

……………………………………………………………………………………………

Uit groep:

…………………

hebben de mogelijkheid om te komen tussen:
O
O
O
O

08.00 uur en 10.00 uur
10.00 uur en 12.15 uur
13.00 uur en 15.00 uur
15.00 uur en 17.00 uur

U mag meerdere tijden aankruisen.
O

Wij zijn / Ik ben echt niet in de gelegenheid om op 4 september naar school te komen
 de leerkracht neemt contact met u op om het gesprek op een andere dag te plannen.

Het gedeelte hieronder wordt door de leerkracht ingevuld.
U krijgt dit gedeelte van het formulier uiterlijk vrijdag 31 augustus weer terug, zodat u weet op welk
tijdstip u met uw kind(eren) op school wordt verwacht.
U en uw kind(eren) worden verwacht :
Om ……………………….. uur in groep ………………………………….
Om ……………………….. uur in groep ………………………………….
Om ……………………….. uur in groep ………………………………….
Wij vragen u ruim van tevoren aanwezig te zijn, zodat u voorafgaand een vragenlijst kunt invullen.
De ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 5 gaan naar het hoofdgebouw aan de Groenezoom. Zij
kunnen de vragenlijst invullen in de Ouderkamer.
De ouders van de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan naar Calvijn. Zij kunnen de vragenlijst invullen
in de personeelskamer.
Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

