5 februari ’21
Lieve ouders,

Deze nieuwsbrief gaat bijna in het geheel over het
heropenen van de school aankomende maandag.
In deze nieuwsbrief even geen leuke anekdote,
ervaring of herinnering die ik met jullie deel maar
een zakelijk en praktisch plan om na het weekend
alle kinderen te verwelkomen op school!
Ik verzoek jullie vriendelijk onderstaande tekst
zorgvuldig te lezen en je aan ons kader te houden.
Dan is, zo denken wij, de kans op een covid-uitbraak
binnen de school klein en kunnen we allen genieten
van dagelijks onderwijs in een warme en veilige
omgeving!

We verheugen ons zeer om de kinderen maandag
weer te zien op school!

Hartelijke groet,
Esther Kitzen
Schoolleider VSAW

Agenda
2 feb: Maria Lichtmis
20 feb t/m 28 feb: Voorjaarsvakantie
19 feb planningsdag; kinderen vrij
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

Hoe zien komende twee weken eruit?
Per onderwerp probeer ik duidelijkheid te geven over de praktische invulling waarbij we zoveel mogelijk
rekening houden met de regels en omstandigheden en eveneens proberen recht te doen aan ons onderwijs en
pedagogische visie.
Het brengen en ophalen
De kinderen komen aan de Donarstraat het plein op. Ze lopen, indien ze dit kunnen (klas 2 en 3 kunnen dit
vast!) zoveel mogelijk zelfstandig naar hun juf op het plein. Elke klas heeft een eigen plek. Deze plek is
zichtbaar gemaakt op het plein en komt overeen met de plek van voor de kerstvakantie. Wanneer je kind
zelfstandig het plein op kan lopen dan vraag ik je vriendelijk niet op het plein of op de stoep te gaan wachten
maar meteen weer weg te gaan.
Ouders van kleuters en kinderen uit klas 1 kunnen meelopen naar juf en nemen dan meteen afscheid en lopen
wederom aan de Donarstraat het plein af. Zo hebben de klassen de ruimte om via de Wodanstraat het plein te
verlaten en de school binnen te lopen.
Het ophalen gaat via dezelfde weg; dus graag via de Donarstraat.
Let erop dat je het plein meteen verlaat bij het brengen en ophalen. Ook is het belangrijk om op de stoep niet
te blijven staan. Dus ook na school niet blijven spelen op het plein!
Wanneer we elkaar ruimte geven en ons aan deze richtlijn houden is de kans kleiner dat we straks wederom
dicht moeten.
De tijden:
Brengen
Om 8.25 uur lopen klas 1 t/m 3 naar binnen gevolgd door 6K
8.30 uur: 8K en 9K
Ophalen bij een korte dag:
13.00 uur: 6K
13.05 uur: klas 1 t/m 3
13.10 uur: 8K en 9K
Bij een lange dag is er geen wijziging in de tijd.
Zorg dat je stipt op tijd bent!
Euritmie
Helaas kunnen de euritmielessen, in elk geval tot aan de voorjaarsvakantie, geen doorgang krijgen.
Jiri Brummen, onze euritmist, werkt op veel verschillende scholen en in veel verschillende klassen. Ook is in
zijn vak afstand houden erg lastig. We hebben binnen de stichting besloten dat dit een te groot risico is op dit
moment.
We bekijken over twee weken de situatie opnieuw en dan laat ik jullie weten of euritmie na de
voorjaarsvakantie wel weer een plek kan krijgen op school.

Bewegingsonderwijs/ gymnastiek
Ook Marten, gymdocent, werkt op veel scholen binnen de stichting.
Ik heb Marten gevraagd of hij in de buitenlucht met kinderen kan gaan bewegen. Daarmee verkleinen we het
risico van besmetting en kunnen we toch lekker bewegen.
Verkoudheid/ snottebellen
Het is echt heel erg belangrijk dat een kind met verkoudheidsklachten thuis blijft!
Wanneer een kind verkouden op school komt dan kan hij of zij ook de leerkracht besmetten met dit eventuele
verkoudheidsvirus. Een leerkracht die verkouden is mag niet op school komen werken met alle gevolgen van
dien!
Wanneer je kind toch verkouden op school komt dan bellen we je om je kind weer op te halen.
Een kind met een aandoening waarbij hij of zij chronisch hoest, niest of een snotneus heeft, hoeft natuurlijk
niet thuis te blijven. Van deze kinderen is de leerkracht natuurlijk al op de hoogte.
Ouderhulp in de klas
De komende twee weken is het niet mogelijk om ouders in de klas toe te laten.
Natuurlijk vinden wij dat erg jammer! Wel proberen we alle leuke vakken waarbij we ouderhulp normaal
gesproken inzetten gewoon door te laten gaan.
RT/ extra hulp
Vanaf donderdag aanstaande zal Hetteke extra hulp bieden aan individuele kinderen en aan kleine groepjes
kinderen uit eenzelfde klas. Hetteke zal dan met dit kind of klein groepje kinderen gaan werken in de
groepsruimte van Woest Zuid.
Deze ruimte is in de ochtend leeg en hier kan Hetteke ook voldoende afstand tot de kinderen bewaren.
Ontmoeting met Esther
Omdat jullie als ouders niet op het plein kunnen blijven staan is een klein praatje met mij in de ochtend niet
vanzelfsprekend.
Toch vind ik het contact met jullie als ouders heel erg belangrijk.
Wanneer je graag met mij even wilt spreken dan vraag ik je een mailtje te sturen. We maken dan een
belafspraak.
Als je een zorg of een vraag over het reilen en zeilen op school hebt, kun je ook contact opnemen met een van
de contactouders. Voor de voorjaarsvakantie is er een overleg met alle contactouders waaraan ik ook
deelneem.
Nieuwe kinderen/ nieuwe ouders
Er stromen ook een paar nieuwe kinderen in op school. Aan hen een hartelijk welkom!
Sommige ouders hadden een intake voor mijn komst op school. In dat geval kan het zijn dat je nog geen kennis
gemaakt hebt met mij. Normaal gesproken zouden we elkaar op school of op het plein ontmoeten. Nu is het
ingewikkelder. Aan jullie een extra uitnodiging mij te mailen voor een belafspraak!

Naam op jassen, regenpak en andere belangrijke spullen sjaal en sloffen mee!
Telkens zoeken we naar ‘wat hoort bij wie?’, vooral bij de jongere kinderen. Graag deze spulletjes voorzien van
een naam. Daarnaast zijn warme sloffen zeer welkom!

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.
Het bericht van Erik Saal, dat ik jullie gisteren stuurde, plak ik voor de zekerheid nogmaals onderaan deze
nieuwsbrief:

Beste ouders,
Begin deze week maakte het Kabinet bekend dat per volgende week maandag de scholen weer opengaan. Een
grote opluchting voor de kinderen die hun klas en hun leerkracht missen, voor ouders waarvoor de combinatie
van thuiswerken en helpen bij thuisonderwijs een pittige combinatie is en voor leerkrachten die hun leerlingen
missen. Ook omdat we allemaal zien dat, hoe hard iedereen ook zijn best doet, onderwijs op afstand geen goed
alternatief is voor fysiek onderwijs op school.
De blijdschap en opluchting staan voorop, tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen over hoe we dat enerzijds
veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Anderzijds hoe wij dit zo kunnen vormgeven dat onze visie op
onderwijs overeind blijft en we echt vrijeschool onderwijs kunnen blijven bieden. Een aantal van jullie hebben
hier ook hun zorgen over uitgesproken.
Bij het invullen van de manier waarop wij met de maatregelen omgaan zorgen wij ervoor dat zoveel als
mogelijk de gewoontes van de school, het ritme van de dag en de organisatie in de klas gevolgd worden. Dat
geeft rust, veiligheid, houvast en vertrouwen. Voor de sociale ontwikkeling van de kinderen vinden wij het
belangrijk dat de hele klas als sociale omgeving intact blijft, dat kinderen naar hartenlust en zonder reserve met
elkaar kunnen spelen, leren en leven. Wij zullen dus geen vaste aparte groepjes of duo’s vormen binnen de
klas. Wij vinden dat onwenselijk en zien daarbij ook grote praktische en organisatorische bezwaren.
In onze visie is er geen plaats voor mondkapjes bij leerlingen van de klassen 5 en 6. Dat veroorzaakt gevoelens
van onveiligheid, stress en angst bij de kinderen en draagt niet bij aan het warme en veilige klimaat dat wij
nastreven op onze scholen. Dit advies zullen wij dus niet volgen.
Wij kiezen er ook voor om als het nodig is een klas in quarantaine te plaatsen geen onderscheid te maken
tussen de kinderen waarbij ouders wel of niet willen testen. Dit is naar mijn mening een afweging die in de

privésfeer hoort en geen invloed mag hebben op de organisatie van het onderwijs. Om die reden is het op al
onze scholen zo dat als er sprake is van corona binnen een klas, de hele klas 10 dagen thuisonderwijs zal
krijgen. Daarbij hebben we voordat het onderwijs op afstand kan starten 1 schakeldag nodig om het onderwijs
op afstand voor te bereiden. De kinderen zijn dan al wel in quarantaine maar krijgen nog geen onderwijs. Ook
is het zo dat in die 10 dagen er door de school voor deze leerlingen geen noodopvang geregeld kan worden.
Om de kans op besmetting te minimaliseren zullen we voorlopig de vaklessen die zich daarvoor lenen
(bijvoorbeeld gymnastiek) buiten geven. De vaklessen waarbij dat niet gaat zullen voorlopig niet gegeven
worden.
Ik roep jullie op om kinderen die verkouden zijn thuis te houden en je daarnaast strikt te houden aan de
voorschriften van het RIVM en de GGD. Dat is de beste manier om bij te dragen aan een veilige
schoolomgeving. Op die manier kan een zo groot mogelijk deel van de lessen fysiek en op school plaatsvinden.
De invulling van alle praktische maatregelen op de scholen zullen voor het weekend door de directeuren met
jullie worden gecommuniceerd.
Ik ben blij dat we de kinderen volgende week weer op school zien en reken op jullie begrip en medewerking.
Hartelijke groet,
Erik Saal

