
   
   

VREEWIJKSCHOOL  Groenezoom 156  3075 GK Rotterdam  010 4190630 

   
 

 

OUDERBRIEF  1 :   30 AUGUSTUS 2021 
 

 

 
Start schooljaar 2021-2022 

Voor u ligt één van de laatste papieren nieuwsbrieven. We 

willen in oktober alle brieven via de ouderapp sturen of via 

de mail. 

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 weer een mooi schooljaar 

van te maken en op een prettige manier samen te werken.  

Wij gaan voor kwaliteit! 

 

Petra Luth en Jeanette Nobel 

Directie Vreewijkschool 
 

 

Veiligheid en het Coronavirus 

In verband met de veiligheid van kinderen, ouders en 

personeel verzoeken wij ouders om zo min mogelijk de school 

in te komen. Afscheid nemen van de kinderen gebeurt bij 

het hek en bij Calvijn bij de voordeur. Leerkrachten vangen 

de kinderen op. 

Ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan, 

mogen voor schooltijd wel met hun kind mee naar binnen. 

 

Wij schudden, ook in het kader van de veiligheid, nog geen 

handen. 

 

Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen het beste thuis 

gehouden worden. 

 

Kennismakingsgesprekken 7 september en veiligheid 

Om ervoor te zorgen dat er op 7 september niet te veel 

mensen in de school zijn, willen wij u vragen om niet te vroeg 

te komen. Vijf minuten eerder is vroeg genoeg. 

 

Bij deze ouderbrief zit een formulier. Wilt u dit formulier thuis 

invullen en meenemen naar het kennismakingsgesprek? 

Alvast bedankt!  

 

Voor in de agenda 

 

Dinsdag 7 september 

Kennismakingsgesprekken, 

leerlingen zijn vrij 

 

Woensdag 22 september 

Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

Donderdag 30 september 

Schoolreis groep 1-8 

 

Vrijdag 8 oktober 

Jubileum PCBO leerlingen 

zijn vrij 

 

6 tot en met 17 oktober 

Kinderboekenweek 

 

18 tot en met 22 oktober 

Herfstvakantie 

 

Donderdag 18 en vrijdag 19 

november 

Studiedagen, leerlingen zijn 

vrij  
 

Belangrijk 

 
Neem voor het 

kennismakingsgesprek op 7 

september de ingevulde 

formulieren voor uw kinderen 

mee. 
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Nieuws vanuit Lekker Fit! 

Sporthal De Enk nog gesloten 

Voor de vakantie is er asbest ontdekt in sporthal De Enk. De 

saneringswerkzaamheden zijn nog niet afgerond. Naar 

verwachting is de Enk 6 september weer open. Wij houden u op 

de hoogte en er volgt nog een brief met het gymrooster. 

Fruit 

Wij zouden het fijn vinden als alle kinderen als tussendoortje fruit 

meenemen. 

Bidons 

Water drinken is gezond. Alle leerlingen mogen een bidon gevuld 

met water of een flesje water mee naar school nemen.  

Per groep wordt afgesproken wanneer er mag worden 

gedronken. 

Lekker Trakteren 

Als kinderen jarig zijn mag er getrakteerd worden in de klas. Regel 

daarbij is:  "Één is genoeg en klein is oké" 

 

Jeugdsportfonds 

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen buiten het gewone 

lesprogramma in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. De 

ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, het ontdekken van 

de wereld om je heen en het doen aan een culturele activiteit en 

sport hebben invloed op het zelfvertrouwen en de prestaties van 

kinderen. Voor veel gezinnen lukt het helaas niet om de contributie 

hiervoor te betalen. Daarom werkt de school samen met het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze organisatie heeft als doel 

gelijke kansen bieden voor alle kinderen en stellen daarvoor geld 

beschikbaar om het lesgeld voor culturele lessen (bijvoorbeeld 

muziekles en dansles) of de contributie te vergoeden (bijvoorbeeld 

voetbal en judo). Mocht u gebruik willen maken van zo’n fonds, 

dan kunt u terecht bij meester Stephan. Hij is namens de school 

intermediair tussen ouders en deze organisaties en kan u helpen bij 

het aanvragen van zo’n fonds. Sport uw kind al bij een vereniging 

en wil uw kind blijven sporten, vraag dan verlenging aan bij 

meester Stephan. 

 

 

 

  

Nieuwsflitsen 

 

Vakanties 

Alle vakanties en vrije dagen 

staan op de website van de 

school 

 

 

Facebook 

Onze school heeft een eigen 

Facebookpagina: 

Vreewijkschool Rotterdam 
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Ouderbetrokkenheid 

Kennismakingsgesprekken dinsdag 7 september 2021 

 

Op de Vreewijkschool zijn we gewend om aan het begin van elk 

schooljaar kennismakingsgesprekken te voeren.  

 

De kinderen hebben die dag geen les, maar komen wel met hun 

ouders / verzorgers naar school voor het gesprek met de 

leerkracht. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten.  

 

Op het formulier in de bijlage kunt u een voorkeurstijdstip 

aangeven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 

uw voorkeur. 

Het formulier moet uiterlijk a.s. donderdag 2 september weer 

worden ingeleverd, zodat de leerkrachten alles kunnen plannen. 

Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met broertjes en zusjes. 

Het formulier krijgt u vrijdag 3 september 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/verzorgers 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 

 

In verband met de veiligheidsvoorschriften in verband met Corona 

willen wij u vragen om op tijd aanwezig te zijn en buiten op het 

plein te wachten totdat u naar binnen kan. De ouders van de 

kinderen in de groepen 1 t/m 5 gaan naar het hoofdgebouw aan 

de Groenezoom. De ouders van de kinderen van de groepen 6 

t/m 8 gaan naar Calvijn.   

 

Bij deze brief zit nòg een formulier waarop u persoonlijke gegevens 

kunt invullen. Dit formulier graag inleveren op het 

kennismakingsgesprek. 

 

 

De Vreedzame School 

Blok 1 

Na de zomervakantie starten 

we met blok 1 van de  

Vreedzame School. Dit blok 

duurt twee weken en er zal elke 

dag een les gegeven worden. 

 

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.  
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INVULSTROOK KENNISMAKINGSGESPEKKEN 7 SEPTEMBER 2021 
 

 

Dit strookje graag inleveren uiterlijk donderdag 2 september. 

 

De ouder(s)/verzorger(s) van: 

 
 Naam kind: ……………………………………………………………………………………………  
 
 Uit groep: ………………… 
 
 hebben de mogelijkheid om te komen tussen: 
 
 O    08.00 uur en 10.00 uur 
 O    10.00 uur en 12.15 uur 
 O    13.00 uur en 15.00 uur 
 O    15.00 uur en 17.00 uur 
 
 U mag meerdere tijden aankruisen.  
 
 O Wij zijn / Ik ben echt niet in de gelegenheid om op 7 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 3 september 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 ………………………………….  
  

 De ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 5 gaan naar het hoofdgebouw aan de Groenezoom.   
 De ouders van de kinderen van de groepen 6 t/m 8  gaan naar Calvijn.  
 

Denkt u er nog aan dat het de bedoeling is dat de kinderen ook meekomen met de 
kennismakingsgesprekken.  


