Lieve ouders,
Wanneer ik deze dagen op school kom, zoemt het
van bedrijvigheid.
We verzorgen inmiddels dagelijks voor zo’n kleine
20 kinderen (nood)opvang.
Onze kleuterleerkrachten zoeken, knippen,
plakken, kopiëren en verspreiden prachtige
pakketjes waarmee de kleuters thuis een stukje
school aangeboden krijgen.
In haar klas ontwerpt een onderbouwleerkracht
onderwijs waarmee kinderen thuis aan de slag
gaan.
Ik ontmoet een ouder in de vestibule met een
kopje thee, wachtend op haar kind dat een half
uur in de klas exclusief aandacht van juf krijgt.
Dit kind zie ik later vrolijk huppelend haar mama
weer ophalen om naar huis te gaan.
Ondertussen appt een collega haar wekelijks
dictee dat minimaal het niveau heeft van een
aflevering van Klokhuis.
Ik zie liefdevol, bevlogen en gewetensvol
onderwijs. De opdracht die we sinds kerst hebben
om ons werk op afstand te doen, doet een beroep
op onze creativiteit en op ons
doorzettingsvermogen. Met ons bedoel ik
leerkrachten én ouders.
Het vraagt ook de bereidheid om bepaalde risico’s
te nemen en daarbij mogelijk fouten te maken. We
zijn in een uitzonderlijke tijd terecht gekomen en
nemen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ik hoop vanaf 8 februari alle kinderen weer op
school te mogen verwelkomen!
Esther Kitzen
Schoolleider VSAW

Agenda
2 feb: Maria Lichtmis
22 feb: start 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 en IB: directie@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Maria Lichtmis
Op 2 februari is het Maria Lichtmis, het is het feest van het steeds sterker wordende licht, de
natuur ontwaakt weer. De dagen gaan nu merkbaar lengen.
Het sluit een periode af van twee maal veertig dagen: Van het Sint Maartenfeest tot aan het
Kerstfeest en 40 dagen ná Kerstmis.
Maria Lichtmis is een Keltens feest. Een feest ter ere van de opstanding in de natuur. De mensen
beleefden in vroeger tijden hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aarde,
omhoog kwam.
Moeder aarde houdt in de midwintertijd haar adem in, om in de stilste concentratie de
Christusgeboorte opnieuw te volbrengen, waardoor de natuur tegen de zwaartekracht in, in haar
opstanding omhooggestuwd kan worden in zonnewarmte.
Het nieuwe natuurjaar, de uitademing van de aarde begint weer.
Hier start de groene vreugde van de aarde elk jaar opnieuw.
Wat er in de natuur gebeurt, wordt innerlijk voelbaar. Vaak voelen we inspiratie en ontluikend
enthousiasme.
Met de kinderen vieren we Maria Lichtmis door alle oude kaarsresten om te smelten en in halve
walnootdoppen te schenken. De ‘notendop kaarsjes’ steken we één voor één aan en laten we
drijven in een schaal met water.

Enquête over het onderwijs op afstand
Hartelijk dank aan allen die de moeite genomen hebben de vragen te beantwoorden over het
onderwijs in deze tijd van lockdown.
Terwijl ik een eerste analyse maakte stuitte ik op de moeilijkheid van zoveel mensen zoveel
meningen. De spreiding in antwoorden is erg groot en daardoor kan ik nauwelijks iets over
gemiddelden zeggen waarbij ik genuanceerd blijf.
Komende week ga ik in overleg met de contactouders. Graag hoor ik dan meer over de antwoorden
en de context van deze antwoorden per klas. Wellicht helpt dit om een meer compleet beeld te
vormen.
In een volgende nieuwsbrief bericht ik jullie graag hierover.

