OUDERBRIEF 4 : 16 november 2018

Vreewijkschool
Groenezoom 156
3075 GK Rotterdam
www.vreewijkschool.nl
Telefoon: 010 4190630

Voor in de agenda:
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

Gratis fruit op school
Vanaf deze week krijgen alle kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag gratis fruit op school. De actie loopt door
tot eind maart.
Dit is geregeld door onze vakleerkracht van Lekker Fit!, meester
Aljosa.

5 december
Sinterklaas
21 december tot en met 4
januari
Kerstvakantie

Terugblik Nationaal Schoolontbijt 7 november
Vorige week hebben we in alle groepen gezellig met elkaar ontbeten.
Veel kinderen kwamen in pyjama naar school. Er waren ook een paar
juffen die zo vroeg op school waren om het ontbijt klaar te zetten, dat ze
geen tijd hadden om zich aan te kleden. Hier zijn ook foto’s van, maar
die mochten wij niet publiceren.... De kinderen van groep 7 hebben twee
keer samen ontbeten. Ze waren maandag 5 november uitgenodigd door
wethouder Said Kasmi om in het stadhuis te ontbijten.

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. Zij
is aanwezig 19 en 20 november, op de
rapportmiddag en –avond.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Voorschools- en schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me aan u voorstellen: mijn naam is Marthe Sterke en
sinds het begin van dit schooljaar ben ik de (voor) schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) op de Vreewijkschool.
Het (V)SMW is er voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en
advisering aan ouders, kinderen en school.
U kunt mij bereiken via de leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, intern begeleider of rechtstreeks (zie de gegevens
onderaan).
Er hoeft niet altijd iets ernstigs aan de hand te zijn. Soms is luisteren
of het geven van klein advies al genoeg.
U kunt bij mij terecht voor:
opvoedingsvragen
ontwikkeling van uw kind
gedragsproblemen
informatie over hulpverlenende organisaties
zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind
(echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten)
Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen.
In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw
kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het
zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kan
ik u de weg wijzen naar de meest passende hulp.
Mocht u vragen hebben over uw kind, neemt u dan gerust
contact met mij op. De hulp is vrijwillig en kosteloos.
Met vriendelijke groet,
Marthe Sterke
(Voor) Schoolmaatschappelijk werker
T: 06-18788267
E: m.sterke@vreewijkschool.nl
Aanwezig: dinsdag (hoofdgebouw Groenezoom 156) en
donderdagochtend (locatie Calvijn)

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

Nieuwsflitsen
Gratis fruit
Het fruit wordt uitgedeeld op
woensdag, donderdag en
vrijdag.

Vakanties
Alle vakanties en vrije dagen
staan op de website van de
school

Facebook
Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
Rapportmiddag en –avond maandag 19 en dinsdag 20 november
19 november: groep 6-8
20 november: groep 1-5
Via de kinderen zijn briefjes mee naar huis gegaan met daarop de
tijd(en) dat u bent uitgenodigd.
Invullen toestemmingsformulieren op 19 en 20 november
Tijdens het rapportgesprek krijgt u van de leerkracht informatie
mee over de nieuwe wetgeving gegevensbescherming. U leest in
de informatie welke gegevens wij bewaren van uw kind, met welk
doel en wie toegang heeft tot de gegevens.
Bij deze informatie zit een toestemmingsformulier voor het plaatsen
van foto’s. Het is de bedoeling dat u dit formulier invult na het
gesprek. Op verschillende plaatsen in de school kunt u de
formulieren inleveren. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen,
dan kunt u terecht bij de medewerker ouderbetrokkenheid,
directie en intern begeleiders.
Aanvragen verlof buiten schoolvakanties
Voor het aanvragen van verlof moet u een formulier invullen. Dit
formulier is verkrijgbaar bij de conciërge.
Wilt u voordat u de aanvraag doet, de regels goed lezen die
gelden voor het toekennen van verlof? De regels zijn streng en u
kunt een boete krijgen als u zonder toestemming op vakantie
gaat. Informatie over het aanvragen van verlof treft u aan op de
website van de school.

De Vreedzame School
Blok 3
Na de herfstvakantie zijn we
gestart met blok 3 van de
Vreedzame School.
Het thema van blok 3 is:
We hebben oor voor elkaar.
Op de website van onze school
kunt u lezen wat er in dit blok aan
de orde komt en zijn er tips voor
thuis.

Op school trakteren wij Lekker Fit!
Als kinderen jarig zijn trakteren zij vaak op school. Traktaties mogen
natuurlijk feestelijk en lekker zijn. Op onze school trakteren wij
Lekker Fit! Eén is genoeg en klein is oké!
De traktatie is klein en bevat daardoor weinig energie. Zo vieren
we feest met wat lekkers en blijft iedereen Lekker Fit! Er is genoeg
keus voor iedereen, van fruitstokjes tot chocodip spekkies tot een
bakje popcorn. Kijk in de ouderkamer naar de voorbeeldkaarten
en de voorbeeldmap voor meer ideeën of kijk op:
http://www.rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fitbasisonderwijs/lekker-fit-traktaties
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