
 
        

  

 
Lieve ouders, 
 
Afgelopen maandag werkte ik thuis.  
Op mijn ‘ToDo-lijstje’ stonden veel activiteiten 
waarbij ik -via allerlei media- moest communiceren.  
Graag maakte ik me verstaanbaar door de telefoon, 
volgde ik meerdere vergaderingen via Teams en had 
ik een brainstormsessie middels Zoom. 
Ik had ook nog het een en ander aan schrijfwerk op 
dit lijstje staan. Tussendoor kwamen appjes en mails 
binnen die om een antwoord vroegen. 
Activiteiten waar ik van geniet, me in ontwikkel en 
waarbij enige focus en concentratie vereist is.  
Ondertussen spelen in ons huis ook andere 
belangen: 
Een dochter die hulp nodig heeft haar werk goed te 
plannen, een andere dochter die heel gezellig 
uitgebreid gaat bakken met een vriendin en hierbij 
de keuken volledig in beslag neemt en roept of we 
nog eieren hebben en waar het bakmeel staat. 
Daarna gaan ze met de mixer in de weer. Het geluid 
van de mixer en hun gezellige lach wordt overstemd 
door de rockmuziek waar onze zoon zo van houdt.  
Mijn man wil de boodschappen voor het avondeten 
gaan doen en vraagt mij of ik even zijn 
boodschappenlijst kan aanvullen… 
Inmiddels zal dit jullie allen bekend voorkomen.  
Voor ieder van ons binnen een andere context en 
voor ons allen een zoektocht. 
 
Ik ga vanmiddag, hoop ik, in de sneeuw wandelen…. 
 
Hartelijke groet, 
Esther Kitzen 
Directeur VSAW 

 

Agenda 
2 feb: Maria Lichtmis 
20 feb t/m 28 feb: Voorjaarsvakantie 
 
Praktische zaken 
Absenties: stuur iedere dag van 
afwezigheid ’s ochtends voor 8.30 een 
bericht naar 
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl  
vermeld de naam van uw kind, de klas en 
de reden van afmelding. 
 
Contact: 
Directie & IB: directie@vsaw.nl 
Medewerker: 
voorletter.achternaam@vsaw.nl 
Administratie: administratie@ggsroeske.nl 
Vragen of aan- afmelden noodopvang: 
directie@vsaw.nl 
 

 
 
 
 
 
 



 
        

  

 
 
Thuisonderwijs: mama of juf? 
Vorige week beschreef ik de bedding van waaruit we normaliter ons onderwijs vormgeven. 
Ondanks het feit dat het onmogelijk is om vanuit de verplichte afstand die we moeten nemen op 
deze wijze vrijeschoolonderwijs te bieden en het evenzo onmogelijk is om dit als ouder thuis vorm te 
geven is het mijns inziens belangrijk om dit perspectief met jullie gedeeld te hebben. 
Het belang van communicatie en wederzijds begrip is groot. 
 
Elk kind is anders, elk gezin is anders, elke ouder is anders en elke juf (of meester) is anders. Ook zijn 
de omstandigheden waaronder ouders het begeleiden van hun kinderen kunnen combineren met 
het verrichten van eigen werk zeer divers. 
Als schoolleider weet ik inmiddels dat alle ouders in meer of mindere mate zoekende zijn. Ook ikzelf 
zoek naar een goede vorm. We zijn allemaal uit ons gangbare ritme gehaald en zoeken naar een 
nieuw -tijdelijk- passend evenwicht. 
 
Ik adviseer jullie het haalbaar te houden. Je bent ouder, geen juf of meester; in elk geval niet van je 
eigen kind! 
Wanneer de spanning groot blijkt, voor je kind, jezelf of gezin, ten aanzien van het schoolwerk, 
adviseer ik je een stapje terug te doen. Mocht je onvoldoende toekomen aan de begeleiding van je 
kind, communiceer erover met de leerkracht en samen zullen we zoeken naar mogelijkheden die wel 
werken. 
Ook mogen jullie gerust een beroep op mij doen; met plezier kijk ik mee naar je situatie en vinden we  
vast andere ingangen. 
Soms is het heel prettig om even een andere ouder te spreken. Uitwisselen van ervaringen en ideeën 
zorgt vaak voor een frisse blik. 
Vanuit onze eigen context delen we allemaal deze zoektocht en leven we allen met vragen en 
onzekerheid. 
 
Mijn vurige wens is dat jullie kinderen fantasierijk kunnen blijven spelen, ook in de situatie waarin we 
nu zijn beland! 
 
 
ICT gedurende de periode van thuisonderwijs 
In de klassen 1, 2 en 3 ontmoeten de kinderen elkaar en hun leerkracht via Zoom.  
Omdat er problemen waren met de privacyveiligheid bij Zoom gaan we hiervoor andere software 
inzetten, te weten Microsoft Teams.  
Wanneer je kind in de onderbouw zit, ontvang je komende week via de leerkracht, een nader bericht 
hierover. Tot het moment waarop iedereen gekoppeld is aan Teams werken we nog even met Zoom. 
De leerkrachten van de eerste klas hebben deze stap al met de ouders gezet.  



 
        

  
Een bericht van de administratie GGS 
Aanmelden broertjes en zusjes  
Alle broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons zijn ingeschreven hebben recht op een plek bij ons 
op school. Het is wel belangrijk dat ze op tijd worden ingeschreven zodat we een plekje voor ze 
kunnen reserveren. Kinderen die tussen 1 september en 31 december 2017 zijn geboren 
moeten vóór 12 februari a.s.worden ingeschreven. Op de website is hier meer informatie over te 
vinden en kunt u het aanmeldformulier downloaden. 
 
 
Eerste Nassaustraat 
Gelukkig mogen de werkmannen ondanks de Covid maatregelen hun werk uitvoeren! 
Annelinde maakte afgelopen week foto’s. Hieronder een kleine impressie: 
 

 

 
 
 



 
        

  

    
 
 



 
        

  

 


