Overveen, 18 april 2021
Lieve ouders,
Gisteren aten we als gezin voor het eerst dit
seizoen het ‘witte goud’ uit Limburg.
Heerlijk!
Voor mij een teken dat de lente nu echt begonnen
is.
De lente laat zich ook zien in de sierlijke elegantie
van de berk in onze achtertuin. Prachtig nu in het
voorjaar met haar lange, hangende katjes, het
prille, lichtgroene blad en witte bast.
Deze boom wordt vereerd als boom van het licht,
de nieuwe lente.
Op school bemerk ik een levenslustige energie. In
verschillende klassen kon ik waarnemen dat
kinderen ijverig de in de natuur opkomende
bloemen in hun werk weergeven.
Zachte lentekleuren verschijnen op het raam of in
een vaas in de vorm van verschillende bloemen. Er
zijn zelfs kinderen die zich vastbijten in een
ingewikkeld haakpatroon en stap voor stap, met
veel doorzettingsvermogen, een heuse bloem
haken!
Klas 3 gaat maandag op excursie naar de boerderij
alwaar de kinderen, vanuit de rijke
boerderijperiode op school, het voorjaar zullen
beleven en kennis maken met het echte leven op
de boerderij in al haar facetten.
Een zonnige zondag gewenst,
Esther

Agenda
27 april: Koningsdag
3 mei t/m 14 mei: Meivakantie en
planningsweek team; de kinderen zijn 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 en IB: directie@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Bericht van de leerlingadministratie

Aanmelden broertje/zusje

Voor het aanmelden van een broertje of zusje is het van belang dat het aanmeldformulier
op tijd wordt ingeleverd bij de Leerlingenadministratie. Het aanmeldformulier kunt u downloaden
via onze website www.geertgrooteschool.nl onder het kopje ''aanmelden''
Voor kinderen die geboren zijn tussen 1 januari t/m 30 april 2018 is de lotingsronde op 27 mei
a.s. Het aanmeldformulier dient uiterlijk op 21 mei a.s.. geretourneerd te worden aan de
Leerlingenadministratie. Dit kan per e-mail (in gescand in een PDF document) naar
administratie@ggsroeske.nl of per post naar Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam. Wilt u het
langs brengen, dan kunt u het aanmeldformulier in onze (houten ) brievenbus stoppen, voor aan
het hek op de Fred Roeskestraat 82. Mocht u eventueel vragen hebben dan kunt u bellen naar
020-6750419 (ma,di.do en vr tussen 09:00 en 16:00 uur)
Samenwerking BSO in op de Eerste Nassaustraat
Ik vraag jullie nog één weekje geduld te hebben.
Erik Saal (bestuurder) en ik hebben vruchtbare gesprekken gevoerd met de directeuren van een
zeer ervaren antroposofische BSO.
De oudercommissie (Wodan) is bijgepraat over het proces en de eerste stappen die gezet kunnen
worden.
In de komende dagen buigt ons lerarenteam zich hierover en we hebben een kennismaking
georganiseerd met deze partner.
Volgende week schrijf ik een nieuwsbrief met meer nieuws hierover!
Bericht van de MR

Vijf gelijke schooldagen

We hebben als MR ingestemd met het voorstel voor vijf gelijke schooldagen.
Samen met de directeur hebben we teruggekeken op het proces van de ouderraadpleging. We
erkennen dat we de ouders vollediger hadden moeten meenemen in het voorstel en allicht ook
eerder in het proces hadden kunnen raadplegen. Ondanks dat het proces verbeterpunten had,
zien wij de raadpleging als waardevol aanvulling op de informatie die we als MR van de directeur
hadden gekregen.

Geld in het kader van Corona

De directeur heeft ons meegenomen in de verschillende subsidies die mogelijk zijn in het kader
van Corona. De eerste subsidies zijn al uitgekeerd en worden ingezet voor meer ondersteuning
door de RT. Voor volgend schooljaar wordt een grote subsidie aangevraagd. Voor de besteding

hiervan zal advies gevraagd worden aan de MR, maar eerst gaat de directeur daarover in overleg
met het team.
Terugblik op de lezing leerrijpheid
Met veel plezier denk ik terug aan de online-lezing die Loïs Eijgenraam voor alle kleuterouders
vorige week verzorgde!
Loïs kan zeer inspirerend vertellen en ze heeft een schat aan ervaring.
Deze lezing vormt voor de leerkrachten en IB’er van de kleuters een mooie bedding van waaruit
we zorgvuldig dit leerrijpheidsproces waarnemen en erover zullen spreken met elkaar en met
jullie als ouders van onze oudste kleuters.
Euritmie op school
We kunnen op school een eerste stap maken met het geven van euritmie!
Onze tweede klas mag komende week starten. We evalueren meteen na de meivakantie en we
hopen daarna te kunnen uitbreiden.
De tuin op de Eerste Nassaustraat

(In de herhaling)

Op de Eerste Nassaustraat hebben we een tuin of speelplek aan de achterkant van de school; een
zogenoemde binnentuin. Het voornemen is om er een heerlijke plek van te maken waar fijn
gespeeld wordt en waar ook buiten-onderwijs gegeven kan worden. In de bijlage van deze
nieuwsbrief een tekening en indruk van de te vormen tuin/ speelplaats.
We hebben subsidie aangevraagd en gekregen om deze speelplaats te kunnen inrichten. Dat is
een prachtige basis! Om onze wensen voor deze speelplaats/ binnentuin zoals geschetst -als
concept- in de bijlage te kunnen verwezenlijken is echter behoorlijk meer geld nodig.
We zoeken naar activiteiten die we kunnen ontplooien dit geld te bemachtigen. Ook eventuele
sponsoren zijn zeer welkom.
Wanneer je hier een goed idee voor hebt, wil je dan contact opnemen met Maroesja van Vugt
(m.vanvugt@vsaw.nl)?

