OUDERBRIEF 5 : 4 december 2018

Vreewijkschool
Groenezoom 156

Voor in de agenda:
5 december
Sinterklaas

3075 GK Rotterdam
www.vreewijkschool.nl

17 december
8.30 uur Kerstzingen groep 1/2A

Telefoon: 010 4190630

Sinterklaas op 5 december
Ook dit jaar verwachten
we Sinterklaas weer op de
Vreewijkschool.
De intocht wordt buiten
gehouden aan de
Groenezoom vanaf 8.30
uur. Ouders zijn van harte
welkom om te komen
kijken en mee te zingen
met ouderwetse
Sinterklaasliederen.
Technieklessen groep 7
In oktober en november hebben de leerlingen van groep 7
technieklessen gekregen, gegeven door Esther Holtman. De lessen
waren een groot succes. De kinderen hebben genoten. Na de
Kerstvakantie is groep 6 aan de beurt.

17 december
14.30 uur Kerstzingen groep 3
18 december
Kerstzingen groep 1/2B
19 december
Kerstzingen groep 1/2C
19 december
Kerstviering en kerstdiner
20 december
8.30 u. lampionnenoptocht kleuters
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
ABN-Amro Rotterdam, t.n.v. de
Vreewijkschool onder
vermelding van de naam van
uw kind(eren).

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Kerst 2018

Kerstzingen groepen 1, 2 en 3
De groepen 1, 2 en 3 zingen voor ouders kerstliedjes in het
speellokaal.
Hieronder een overzicht welke groep wanneer een
voorstelling geeft voor ouders:
Maandag 17 december
8.30 uur groep 1/2A
Maandag 17 december
14.30 uur groep 3
Dinsdag 18 december
8.30 uur groep 1/2B
Woensdag 19 december
8.30 uur groep 1/2C

Woensdag 19 december
Op woensdag houden wij in alle groepen een kerstviering en een
kerstdiner voor de kinderen.
In de klassen komen eetlijsten te hangen waar ouders kunnen
inschrijven wat ze meenemen. Houdt u er rekening mee dat er op
school geen eten kan worden opgewarmd.
Tijden:
Locatie Calvijn:
Inloop van 17.00 uur tot 17.15 uur
Eindtijd 18.30 uur

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

Locatie Groenezoom:
Inloop van 17.15 – 17.30 uur.
Eindtijd 18.45 uur
Ouders zijn welkom in de ouderkamer!

Facebook

Lampionnenoptocht kleuters 20 december

Onze school heeft een eigen
Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam.

Op donderdag 20 december wordt er voor de kinderen van de
groepen 1/2 een lampionnenoptocht georganiseerd. De optocht
begint om 8.30 uur. De lampionnen krijgen de kinderen van school.

Vreewijkschool directie@vreewijkschool.nl

010 4190630

Ouderbetrokkenheid
18 december: project Onwijze moeders
Dinsdag 18 december van 8.30 tot 9.30 uur gaan wij starten
met de bijeenkomsten van het project onwijze moeders.
Dit is een project vanuit de politie. Daarin wordt aan
moeders van jonge kinderen op school verteld wat zij
meemaken met kinderen. Hoe de kinderen hangen op straat
en contact met foute vrienden en dit kan leiden tot
criminaliteit. Het is goed om moeders op de hoogte te
brengen van mogelijke gevaren en ze hierop alert te maken.
Dit zorgt voor een beter toekomstperspectief. Met het
project wil men laten zien hoe belangrijk de rol van een
moeder is en laten zien hoeveel vertrouwen men heeft in de
opvoeding die moeders hun kinderen meegeven. Thema's
als straatcultuur, loverboys, social media komen aan de
orde. Tijdens de bijeenkomsten wordt er aan de moeders
verteld wat er die week is gebeurd op straat.

19 december: Kerst in de ouderkamer
Vanaf 17.15 uur zijn ouders welkom in de
ouderkamer voor een hapje en een drankje.
Voor ouders die dat leuk vinden kan er ook
iets creatiefs gemaakt worden.
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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.

010 4190630

