Lieve ouders,
Woensdag wandelde ik met onze jongste dochter
langs ’t Wed, genietend van de warmte die de
vroege voorjaarszon ons bood. We praatten over
het bizarre verschil: ruim een week geleden
schaatste Fien met een vriendinnetje op ’t Wed.
Eveneens in de zon, maar met dikke wanten, muts
en jas.
Ik mijmerde later die middag op ons bankje in de
tuin- met kopje thee- over deze momenten.
Beiden stemden ons vrolijk. Dit kwam vast door de
zon, door de ontmoeting met de natuur en door de
ontmoeting met de medemens waaraan je kon zien
dat ook zij genoten. Een open blik, gulle lach, een
twinkeling in de ogen.
Het delen van een gezamenlijke beleving geeft ons
energie.
Dat is wat ik op school, in de klassen, ook bemerk:
we genieten en groeien van het samen leven, spelen
en leren.
Ik hoop dat jullie allen konden genieten van een
fijne vakantieweek!
Hartelijke groet,
Esther Kitzen

Agenda
4 mrt 20.00 uur: algemene online-ouderavond.
Aanmelden voor woensdag 3 mrt 12 uur via
directie@vsaw.nl
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 en IB: directie@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Het vijf gelijke dagen ritme
We zijn als team van VSAW voornemens vanaf schooljaar 2021-2022 te werken in een ander
ritme. Graag werken we in alle klassen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.
De bijlage (bij de mail) vertelt onze aanleiding en motivatie hiervoor. Via de peiling in de mail
kunnen jullie ons laten weten of je voor- of tegenstander van dit plan bent.
In de volgende nieuwsbrief zal ik aandacht besteden aan de uitslag van deze peiling.
Ouderavond
Op donderdag 4 maart om 20 uur verzorgen Linda vd Pas en Esther Kitzen een algemene
ouderavond. We zullen de achtergronden van ons onderwijs en pedagogische visie belichten en
een kijkje geven in de wijze waarop VSAW van hieruit bouwt aan een eigen identiteit.
Afgelopen donderdag zijn Linda en Esther samen op de Eerste Nassauastraat geweest om foto’s
te maken van de renovatie van onze prachtige nieuwe school. We delen graag deze beelden met
jullie op de aankomende ouderavond.
Wanneer je wil deelnemen aan deze online-avond dan graag een mail voor woensdag aanstaande
12.00 uur naar: directie@vsaw.nl
Je ontvangt dan donderdag een uitnodiging via Teams.
Eerste Nassaustraat
Tijdens de ouderavond beelden!
Volgende week publiceer ik deze foto’s eveneens in de nieuwsbrief.
Het gaat goed met de renovatie. We staan aan de vooravond van de fase van afwerken. Dan zal er
vanaf mei begonnen worden met de sanering van de grond van de binnentuin. Waarschijnlijk gaat
er een lopende band vanuit de tuin, via de gang van de school, naar buiten om deze grond te
kunnen afvoeren.
De buitenmuren, grenzend aan de binnentuin, krijgen een zonnig karakter. Verschillende kleuren
geel konden we waarnemen.
Samenwerking BSO
In ons nieuwe pand aan de Eerste Nassaustraat zullen ook een BSO en Kinderdagverblijf (KDV)
huisvesten. Welke BSO en KDV dit zullen zijn weten we nog niet.
We zoeken naar een passende partner waarbij wij als team denken goed te kunnen samenwerken.

Omdat de BSO op de Eerste Nassaustraat niet aan alle kinderen een plek kan bieden, zullen we
ook samenwerken met andere BSO’s in de buurt. Hierover ook later meer!
Zwangerschapsverlof
Onze kleuterleerkracht Maj v Hille is met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie tijd
en voldoende rust!
Inmiddels heeft ze afscheid genomen van haar kleuters en haar werk overgedragen aan Bloem
Schaaper.
Euritmie
Met pijn in mijn hart laat ik jullie weten dat we komende twee weken nog geen euritmie zullen
geven. Vrijdagavond heeft het bestuur, in samenspraak met de directeuren, het besluit genomen
momenteel geen vakleerkrachten die werkzaam zijn binnen verschillende scholen toe te laten in
de klassen. Dit besluit is genomen vanuit het oogpunt dat er meer Covid besmettingen op scholen
ontstaan dan verwacht. De besmettingscijfers zijn niet gunstig te noemen en de gezondheid van
leerkrachten en leerlingen staat voorop. We willen allen graag dat de school openblijft en we
wensen te voorkomen dat klassen in quarantaine moeten.
Omdat gymlessen buiten gegeven kunnen worden, kan Marten wel met onze kinderen aan het
werk.
Bericht van de MR

Begroting

De MR had nog wel wat vragen over de begroting, specifiek omdat sommige kosten hier niet in
opgenomen leken te zijn. Vanaf volgend jaar krijgt de MR instemmingrecht op de begroting. Dat
zal ons ruimte geven om de zorgen die wij zien ook kracht bij te zetten.

Ouderbijdragen

De ouderbijdrage is voor een vrijeschool een belangrijk onderdeel van de begroting. Tot op
heden wordt deze niet geint omdat we als school geen systeem hebben dat zorg draagt dat we
aan de eisen van de gemeente voldoen en de inning en besteding zorgvuldig verlopen.
Een half jaar geleden hebben we als MR een oproep gedaan voor ouders die een stichting willen
starten om de ouderbijdrage te innen. Wij hebben recent vernomen dat Erik Saal binnenkort
contact met hen zal opnemen. Ondertussen werkt de directeur aan het inzichtelijk maken
waarvoor de ouderbijdrage begroot wordt zodat ouders kunnen zien waarvoor het geld nodig is
en gebruikt wordt

Website

De website van de MR was erg verouderd. We updaten de informatie en zullen ook de verslagen
van de vergaderingen daarop plaatsen.

Extra vergadering nav de brief vanuit de ouders

Naar aanleiding van een brief vanuit een grote groep ouders aan bovenschoolse directeur hebben
wij de initiatiefnemers gevraagd om in een extra ingelaste MR vergadering hun brief te komen
toelichten. Het doel was om te begrijpen waar de zorgen en wensen liggen. We denken dat we een
goed gesprek met elkaar hebben gehad waarbij de dialoog hielp om beter te begrijpen wat het
doel van de brief was. Samengevat stelden we samen vast dat we scherp moeten zijn en blijven
op ons pedagogisch gedachtengoed en maatregelen proberen in te passen in wat wij beogen met
ons onderwijs. De brief is gestuurd om de school en de directeur hierin te steunen richting de
bovenschoolse directeur. We hebben afgesproken dat de school en de MR deze brief en dit
gesprek meenemen in het verder vormgeven van de verbinding en dialoog binnen de school. Zoals
Esther in verschillende nieuwsbrieven heeft aangegeven wil de school verder werken aan de
verbinding en dialoog. Zodat we, alle verschillen in acht genomen, de school blijven waar de
leraren zo hard aan werken en waar wij als ouders in geloven.

