Overveen, 28 april 2021
Lieve ouders,
Graag deel ik enkele parels uit mijn werkweek.
Maandagmiddag mocht ik samen met een deel van
het team genieten van de vorderingen die de
werkmannen op de Eerste Nassaustraat maken.
Wat wordt het mooi met behoud van details
waardoor de historie van het gebouw levend blijft.
Op diezelfde dag, in de avond, was ik uitgenodigd
door een groep enthousiaste ouders en
leerkrachten om te praten over het thema
diversiteit en inclusiviteit op onze school. Ik werd
blij van de mooie ideeën, open vragen en de
verbinding die deze avond bracht.
Dankbaar ben ik dat de Vlinderboom op onze
nieuwe locatie BSO en peuterklas gaan vormgeven
vanuit antroposofisch perspectief.
Donderdag aten we er -in een gesprek ter
kennismaking tussen team en directie van de
Vlinderboom- een klein taartje op!
Hartelijke groet,
Esther Kitzen

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 op de Eerste Nassaustraat
Een tipje van de sluier lazen jullie als een van mijn parels in de opening van deze nieuwsbrief.
Het is gelukt:
We gaan vanaf het nieuwe schooljaar, in ons nieuwe pand, samenwerken met de Vlinderboom.
De directie van de Vlinderboom bestaat uit Wido Jonges en Marika Groenewegen.
Hier hebben we als team veel zin in! We zullen een sterke verbinding met elkaar aangaan waarbij
een gedeelde antroposofische visie op opvoeding voorop staat.
De Vlinderboom zal in fasen onze school ingroeien zodat een solide basis gevormd wordt.
Naast BSO start de Vlinderboom op termijn een peutergroep waarbij rekening wordt gehouden
met onze schooltijden. Er komt geen KDV op school.
Zoals ik eerder schreef, zullen de kinderen die momenteel opgevangen worden door het Groote
Huis een plek krijgen, indien je dit als ouder wenst, op de Vlinderboom.
In een volgende fase zullen ook de kinderen die nu nog op de wachtlijst staan en eventuele
andere kinderen gebruik kunnen maken van de Vlinderboom op school.
Onderaan deze nieuwsbrief een bericht van Wido Jonges.
Graag vermeld ik ook dat we eveneens zullen blijven samenwerken met Woest Zuid. Zij zullen niet
binnen ons pand een plek creëren voor BSO maar vanuit hun eigen locatie kinderen ophalen aan
het eind van de schooldag.

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)?

