OUDERBRIEF 2 : 8 NOVEMBER 2021

Geachte ouders
Dit is de laatste ouderbrief die op papier mee gaat. Wij
willen zoveel mogelijk communicatie van school naar
ouders/verzorgers via de ouderapp SchoolsUnited of de
website doen.
Deze brief geven we nog op papier mee omdat we 15 en
16 november voortgangsgesprekken hebben en er een
strookje ingevuld moet worden en worden ingeleverd bij
de leerkracht van uw kind(eren).
Als het u niet goed lukt om de app te installeren, mail dan
naar directie@vreewijkschool.nl
Op 18 november stond een studiedag gepland. Deze
studiedag hebben we moeten annuleren. De studiedag
van vrijdag 19 november gaat wel door.
Petra Luth en Jeanette Nobel
Directie Vreewijkschool
Terugblik Kinderboekenweek 2021
In oktober hebben wij veel aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek.
In de bovenbouw hebben we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden. Deze wedstrijd is gewonnen door Jeraynimo uit groep
7. Hij gaat met een grote wisselbeker naar huis en mag een mooi
leesboek kiezen.
Ook hebben kinderen van de onderbouw mooie tekeningen
gemaakt bij verhalen gemaakt door kinderen uit de bovenbouw.

Voor in de agenda
maandag 15 november
Voortgangsgesprekken/
rapportgesprekken groepen
6, 7 en 8
dinsdag 16 november
Voortgangsgesprekken/
rapportgesprekken groepen
1-5
vrijdag 19 november
Studiedag, leerlingen zijn vrij
vrijdag 3 december
Viering Sinterklaas
vrijdag 24 december tot en
met vrijdag 7 januari 2022
Kerstvakantie
vrijdag 14 januari
Studiedag, leerlingen zijn vrij

Belangrijk
Lever het strookje voor de
voortgangsgesprekken
uiterlijk woensdag 10
november in bij de
leerkracht.
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NPO: Nationaal Programma Onderwijs
Veel leerlingen hebben tijdens de corona-crisis vertraging
opgelopen, bijvoorbeeld omdat de school dicht was. Er is de
komende twee jaar in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar
(ongeveer 700 euro per schooljaar, per leerling) om die
achterstand in te halen. Dat geld gaat naar de schoolbesturen.
Elke school bepaalt zelf hoe dat geld het beste ingezet kan
worden. Dat plan van aanpak wordt beschreven in een
schoolprogramma. De medezeggenschapsraad moet met het
schoolprogramma instemmen.
Wij hebben als school ook een plan opgesteld voor de besteding
van deze middelen. Een groot deel van het beschikbare geld
hebben wij ingezet om extra personeel te kunnen bekostigen.
Daarnaast hebben wij een remedial teacher ingehuurd die
kinderen twee keer per week extra helpt met lezen. Ook zullen we
dit schooljaar extra leesboeken gaan aanschaffen.
De medezeggenschapsraad heeft met ons plan ingestemd.
Volgend schooljaar maken we weer een nieuw plan.
Parkeeroverlast
Buurtbewoners uit de straten De Mare en De Grift klagen
regelmatig over de verkeersdrukte rondom Calvijn. Wilt u uw kind
echt alleen met de auto brengen als dat niet anders kan en als u
parkeert rondom de school, graag de motor uitzetten.
Ouderbijdrage 2021-2022
Dit schooljaar vragen wij niet om een vrijwillige ouderbijdrage. De
bijdrage van ouders, bedoeld om onder andere het schoolreisje
en feesten te bekostigen, wordt dit school jaar betaald door ons
schoolbestuur, het PCBO.
Wel willen wij om een vrijwillige bijdrage vragen van €20,- voor de
tussenschoolse opvang. Dit geld willen wij gebruiken om de
vrijwilligers een vergoeding te kunnen geven, spelmateriaal aan te
schaffen en om af en toe iets extra’s voor de kinderen te kunnen
doen.
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).
Overblijfouders gevraagd
Wij zijn op zoek naar ouders die tussen de middag de kinderen
kunnen begeleiden tijdens de lunch. Hier staat een vergoeding
tegenover. Opgeven kan bij juf Souad of directie.
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Nieuwsflitsen
Vakanties
Alle vakanties en vrije dagen
staan op de website van de
school

Facebook
Onze school heeft een
eigen Facebookpagina:
Vreewijkschool Rotterdam

Op 25 november bezoeken
de leerlingen van groep 8
onder schooltijd een
scholenmarkt. Op deze
markt staan verschillende
scholen voor Voortgezet
Onderwijs.
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Ouderbetrokkenheid
Voortgangsgesprekken/rapportgesprekken 15 en 16 november

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek 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 het gesprek wilt
houden. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Om organisatorische redenen kan het voorkomen
dat u wordt ingedeeld op een ander tijdstip.
Voor de groepen 6,7 en 8 worden de gesprekken gehouden
op 15 november en voor de groepen 1 tot en met 5 op 16
november.
Onderaan deze brief treft u invulstrookjes aan. Ingevulde
strookjes moeten uiterlijk woensdag 10 november worden
ingeleverd bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Op donderdag 11 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.

De Vreedzame School
Blok 3

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

Dit blok loopt van de
Herfstvakantie tot aan de
Kerstvakantie.

RAPPORTMIDDAG EN –AVOND 15 NOVEMBER GROEP 6, 7 en 8

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

De ouders van: ……………………………………………….
GROEP: ……….
Voorkeurtijd:
O
14.40 uur -17.00 uur locatie Grift
O
17.45 uur - 20.00 uur locatie Groenezoom
-----------------------------------------------------------------------------

Op de website van onze school
kunt u lezen wat er in dit blok aan
de orde komt en worden er tips
voor thuis gegeven.
Voor de Herfstvakantie hebben
wij leerlingmediatoren opgeleid,
die kunnen bemiddelen bij
conflicten. Meer informatie
hierover leest u op onze website.

RAPPORTMIDDAG EN –AVOND 16 NOVEMBER GROEP 1-5
De ouders van: ………………………………………………
GROEP: ……….
Voorkeurtijd:
O
14.55 uur -17.00 uur
O
17.45 uur - 20.00 uur
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