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Juf Shirly terug!
Vanaf deze week is juf Shirly weer terug op de Vreewijkschool.
Zij gaat op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven aan
groep 6.
Om het lerarentekort terug te dringen hebben we ook contact
met meerdere zij-instromers. Dit zijn mensen die een afgeronde
HBO opleiding hebben en die een verkort traject gaan volgen
om leerkracht basisonderwijs te worden. Door deze contacten te
onderhouden willen we voorkomen dat er in de toekomst
groepen zonder vaste leerkracht zijn op de Vreewijkschool.
Petra Luth en Jeanette Nobel
Directie Vreewijkschool
Terugblik Kinderboekenweek
We kijken terug op een zeer geslaagde
Kinderboekenweek. In de
Kinderboekenweek hebben meerdere
ouders voorgelezen in de klassen. Ook is
er een leuke voorstelling gegeven voor
de kleuters door de schrijvers van de
Girafboeken. De groepen 5 tot en met 8
zijn naar theater Zuidplein geweest en
hebben een voorstelling gekeken over
het thema vriendschap.
De groepen 6, 7 en 8 hebben een
voorleeswedstrijd gehouden. De finale
was erg spannend. We hebben veel talentvolle leerlingen! Iris uit groep 6
is winnares geworden van de voorleeswedstrijd en mag de wisselbeker
mee naar huis nemen en een mooi boek kiezen. Iris van harte!
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Voor in de agenda:
7 november
Nationaal Schoolontbijt
19 november
Rapportmiddag en –avond
groep 6 t/m 8
20 november
Rapportmiddag en -avond
groep 1 t/m 5
27 november
Studiemiddag leerkrachten
groep 1 en 2 kleuters vrij vanaf
12.00 uur
21 december tot en met 4
januari
Kerstvakantie

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).
Het is mogelijk om via Stichting
Meedoen een aanvraag te doen
voor deelname aan de schoolreis.
Aanvragen kunnen gedaan
worden bij onze
schoolmaatschappelijk werkster.

010 4190630

De Vreewijkschool doet dit jaar mee met het Nationale
Schoolontbijt op woensdag 7 november.
U kunt daarom uw zoon of dochter 7 november voor één keer
zonder ontbijt naar school sturen.
Op 7 november schuift de hele school aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo
leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag
ontbijten is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten. De rest van
het jaar ontbijten de kinderen natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat
zo gezond mogelijk te maken? Wat er bij het Nationaal
Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een schoolvoorbeeld van
een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in zoet en hartig
lekker brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee. Er valt dus veel te
kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van
het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start
van de dag. In het ontbijtpakket vinden kinderen ook vrolijke
placemats en leuke doe-boekjes met gezonde recepten voor
thuis.
De Vreewijkschool is geselecteerd om met een wethouder te
ontbijten op het stadhuis. Groep 7 is hiervoor uitgenodigd op
maandag 5 november. Deze groep mag dus zowel op 5 als op 7
november met de klas ontbijten.

Nieuwsflitsen
Gratis fruit
Vanaf maandag 12
november krijgen alle
kinderen drie keer per week
gratis fruit op school. Het fruit
wordt uitgedeeld op
woensdag, donderdag en
vrijdag.
Vakanties
Alle vakanties en vrije dagen
staan op de website van de
school

Ouders die woensdag 7 november willen helpen kunnen dit
melden bij de leerkracht.
Kinderen die dit leuk vinden mogen deze dag in hun pyjama naar
school komen.
Nieuws vanuit de groepen 1 en 2: wijziging tijden inloop
Vanaf vandaag verandert de inloop bij de kleuters. De deuren
gaan open om 8.20 uur. U heeft de gelegenheid om met uw kind
in de klas te zijn tot 8.30 uur. Van alle kinderen wordt verwacht dat
zij uiterlijk 8.30 uur in de klas zijn, zodat de juf op tijd met haar les
kan beginnen.
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Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Rapportmiddag en –avond maandag 19 en dinsdag 20 november
In de week van 12 november krijgen alle kinderen een uitnodiging
mee voor de rapportgesprekken: op 19 november voor groep 6-8
en op 20 november voor groep 1-5.
Overblijfouders gevraagd
Zijn er nog ouders die interesse hebben om op school te helpen
tussen de middag tijdens het overblijven?
Bedankje voorleesouders
Op 3 oktober hebben meerdere ouders voorgelezen op de
startdag van de Kinderboekenweek. Bedankt voor uw inzet!
MR vergadering
Op dinsdag 9 oktober is er een MR vergadering geweest.
De volgende zaken zijn besproken:

De Vreedzame School

Evaluatie van de gewijzigde schooltijden
Ouders zouden het fijn vinden als de deur op het hoofdgebouw
om 8.20 uur open gaat.

Blok 3

Lerarentekort
Een MR lid stelt voor om bij een volgende vacature een
advertentie te zetten op de Facebookpagina van de
Vreewijkschool.

Het thema van blok 3 is:
We hebben oor voor elkaar.

Na de herfstvakantie zijn we
gestart met blok 3 van de
Vreedzame School.

Op de website van onze school
kunt u lezen wat er in dit blok aan
de orde komt.

Jaarplanning
De voorzitter van de MR, Marcel Pinkse heeft een jaarplanning
gemaakt, zodat alle belangrijke zaken in een schooljaar
besproken worden.
Communicatie naar ouders
De website wordt vernieuwd en er komt een app.
Ouderbijdrage
Ouders willen weten waar de bijdrage aan besteed wordt. Er komt
een financieel jaarverslag van uitgaven van vorig schooljaar. Ook
werd gevraagd of de ouderbijdrage in termijnen kan worden
betaald. Dat is inderdaad mogelijk.
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Locatie Vreewijkschool
Samenwerking Vreewijkschool en de Rotterdamse Peuterschool
Peuter en Co en de Vreewijkschool werken samen:
- De programma’s Puk en Ko en Ik en Ko sluiten goed op elkaar
aan
- Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt met het
woordenschatprogramma Logo 3000 gewerkt
- Er worden gezamenlijke ouderbijeenkomsten georganiseerd
door Souad es Soufi, medewerker ouderbetrokkenheid
Vreewijkschool
- Jaarlijks worden er een aantal activiteiten voor peuters en
kleuters georganiseerd
Omdat we samenwerken, krijgen ook alle ouders van de peuters
onze ouderbrief mee.

Thema “Wat heb jij aan vandaag”
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema “Wat heb jij
aan vandaag”.
In de klas is een kledingwinkel gemaakt, waar je kleding kan
passen in een pashokje.
Klanttevredenheidsonderzoek
In juli bent u gevraagd om het klanttevredenheidsonderzoek 2018
in te vullen. Inmiddels is het resultaat bekend en willen wij dit graag
met u delen.
Ouders waarderen wat we doen op de peuterschool met een 8.4!
Dit is een heel groot compliment voor al onze medewerkers die
dagelijks in de weer zijn met de Rotterdamse peuters!
Groeten van pedagogisch medewerkers,
Margriet en Gülnur
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Agenda Peuterschool
Let op:
Vakanties en vrije dagen
kunnen afwijken van de vrije
dagen van de
Vreewijkschool

Vrijdagen
Taalcursus in de ouderkamer

Inloop
Om en om op maandag en
donderdagochtend of
dinsdag of vrijdagochtend
een ouder-kind activiteit.

Ouderbijeenkomsten
Ouders van peuters zijn
welkom bij alle
ouderbijeenkomsten van de
Vreewijkschool.

010 4190630

