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OUDERBRIEF  2 :   9 NOVEMBER 2020 
 

 

 
Corona 

Deze periode is een bijzondere periode. We hebben als school 

te maken met diverse regels, voorschriften en adviezen om de 

veiligheid van kinderen, ouders en personeel te waarborgen. Dit 

betekent dat bepaalde activiteiten niet meer door kunnen gaan 

of anders georganiseerd worden. Een voorbeeld hiervan zijn de 

rapportgesprekken en voortgangsgesprekken. Normaal 

gesproken nodigen wij ouders uit om naar school te komen voor 

deze gesprekken. Nu kan dat niet meer en zullen alle ouders 

telefonisch worden benaderd. In deze ouderbrief leest u bij 

ouderbetrokkenheid meer over de organisatie van deze 

gesprekken.  

Petra Luth en Jeanette Nobel 

Directie Vreewijkschool 

 
 

Terugblik Kinderboekenweek en nationaal schoolontbijt 

In oktober besteedden wij in alle klassen aandacht aan de 

Kinderboekenweek. Deze week werd spetterend gestart en 

afgesloten op het plein aan de Groenezoom. Daar was een 

tijdmachine en er kwam een dinosaurus op bezoek. In een aantal 

groepen is er een kinderboekenschrijfster op bezoek geweest. Zij 

heet Marte Jongbloed en heeft veel boeken geschreven. 

Woensdagochtend 4 november organiseerden wij weer ons 

jaarlijkse schoolontbijt. Veel kinderen kwamen in pyjama naar 

school. Er werd op school gezond ontbeten: bruin brood, kaas, 

krentenbollen, melk en fruit. 

 

 

 

 

Voor in de agenda 

16 november 

Rapportgesprekken groep 6-8 

 

17 november 

Rapportgesprekken groep 1-5 

 

4 december 

Viering Sinterklaas, leerlingen 

zijn gewone tijd uit 

 

16 december 

Kerstviering 

 

17 en 18 december 

Studiedagen, leerlingen zijn vrij 

 

17 december tot en met 3 

januari 2020 

Kerstvakantie  
 

Belangrijk 

 
De ouderbijdrage is vastgesteld 

op € 35,-  

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). 

 

Let op: ouders van leerlingen 

die in groep 7 of 8 zitten 

betalen € 130,-  

In dit bedrag zit de bijdrage 

voor het schoolkamp. 
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De Schoolschrijver 

In een aantal groepen hebben wij meegedaan met het project 

De Schoolschrijver. We hebben mooie verhalen geschreven en 

bezoek gekregen van de kinderboekenschrijfster Marte 

Jongbloed. 

 
 

Gymrooster 

* groep 5 start na de kerstvakantie met zwemles op donderdag 

**groep 6 heeft op donderdag zwemles tot aan de kerstvakantie 

In verband met Corona maatregelen is het zwemmen tijdelijk gestopt.  
Als het lastig is met brengen en ophalen van andere kinderen, dan mogen  

leerlingen met de leerkracht meelopen als de gymles op de Enk begint of eindigt. 

Geeft u dit dan wel nog even door aan de leerkracht. 

Schoolapp 

Sinds een aantal weken is onze SchoolApp actief. 

Via deze app blijft u op de hoogte van het laatste 

nieuws en kunt u foto’s en filmpjes zien. 

Als u hulp nodig heeft voor de installatie van de 

app dan kunt u contact opnemen met juf Souad. 

 maandag dinsdag donderdag 

Groep 3 13.30 – 14.15 u 8.30  – 9.15 u  9.30  – 10.15 u 

Groep 4 12.45  – 13.30 u 9.15-10.00 u 8.30  – 9.15 u  

Groep 5 11.00 – 11.45 u 10.15 – 11.00 u 13.00 – 14.15 u * 

Groep 6 10.15 – 11.00 u 11.00 – 11.45 u 13.00 – 14.15 u ** 

Groep 7 9.15  – 10.00 u 12.45 – 13.30 u 10.15 – 11.00 u 

Groep 8 8.30  – 9.15 u 13.30 – 14.15 u 11.00 – 11.45 u 

 

 

 

  

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 

Rapportmiddag- en avonden 16 en 17 november 

Graag nodigen wij u uit voor een telefoongesprek over het 

eerste rapport van uw kind. Bij de kleuters gaat er nog geen 

rapport mee, maar worden er voortgangsgesprekken 

gehouden. 

U kunt een voorkeurstijd aangeven waarop u gebeld kan 

worden. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 

houden. Om organisatorische redenen kan het voorkomen 

dat u wordt ingedeeld op een ander tijdstip. 

Onderaan deze brief treft u invulstrookjes aan. Ingevulde 

strookjes moeten uiterlijk woensdag 11 november worden 

ingeleverd bij de leerkracht(en) van uw kind (eren).  

Op vrijdag 13 november krijgt u via de leerkracht bericht 

over wanneer u bent ingedeeld.   

De kinderen krijgen hun rapport mee, de dag nadat het 

rapportgesprek heeft plaatsgevonden.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RAPPORTMIDDAG EN –AVOND 16 NOVEMBER GROEP 6, 7 en 8 

 

De ouders van: ………………………………………………. 

GROEP: ………. 

 

Voorkeurtijd: 

O   14.40 uur -17.00 uur 

O   17.45 uur - 20.00 uur 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

RAPPORTMIDDAG EN –AVOND 17 NOVEMBER GROEP 1-5 

 

De ouders van: ……………………………………………… 

GROEP: ………. 

 

Voorkeurtijd: 

O   14.55 uur -17.00 uur 

O   17.45 uur - 20.00 uur 

 

 

 

De Vreedzame School 

Blok 3 

Van de herfstvakantie tot aan de 

kerstvakantie werken we aan blok 

3 “We hebben oor voor elkaar”. 

De kinderen leren belangrijke 

communicatieve vaardigheden, 

zoals duidelijk communiceren, 

goed luisteren, vragen stellen, 

verplaatsen in het gezichtspunt 

van een ander, verschil van 

mening overbruggen.  

 

Lees meer over blok 3 op de 

website van onze school. 

Op de website bij Vreedzame 

School leest u ook hoe u thuis 

aandacht kunt besteden aan het 

thema van blok 3. 

 

  

    
 

 
 

 

 

 


