Lieve ouders,
Een aanvulling op de nieuwsbrief van afgelopen
weekend.
In deze nieuwsbrief geef ik graag het woord aan
onze conciërge Annick Berkhout.
De administratie/ bestuurskantoor is verhuisd.
Ze hebben een ruimte in ons gebouw!
Zie hiervoor het bericht van Rosalie verderop in
deze brief.
Het bestuur bericht jullie over de aangescherpte
coronamaatregelen. Wij hebben als team hiervan
kennisgenomen en zullen deze aanpassingen
volgen.
Daarnaast wil ik jullie wijzen op de invullijst
Adventmuziek op de klapdeur. Dit is een lijst
waarop kinderen en ouder(s) kunnen aangeven
wanneer zij muziek willen maken in de
Adventweken aan het begin van de schooldag.
De muziek zal in de gang en misschien soms buiten
ten gehore gebracht worden. De deur blijft dan
open en buiten kunnen ouders luisteren terwijl hun
kinderen naar binnen lopen.
Op maandag 29 november vieren we aan het begin
van de dag Eerste Advent. Op vrijdag 26 november
moeten hier voorbereidingen voor worden
getroffen. Wanneer je tijd en zin hebt ons te helpen
bij het voorbereiden op vrijdagmiddag na 14 uur,
meld je dan aan bij de leerkracht van je kind.
Heel hartelijk dank vast!
Hartelijke groet,
Esther Kitzen

Agenda
Eerste Advent: ma 29 november 2021
Sinterklaasfeest: vr 3 december 2021
Kerstvakantie : za 25 december t/m ma 10 januari
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

Conciërge
We zijn heel erg blij dat Annick begonnen is als conciërge op school!
Annick stelt zichzelf hieronder aan jullie voor:
Lieve ouders van de Vrije School West,
Via deze weg wil ik mij aan jullie voorstellen, mijn naam is Annick Berkhout en ben zelf ook moeder van Jasmine
uit de 2e klas. Sommige van jullie kennen mij waarschijnlijk al.
Voor de komende periode zal ik de concierge werkzaamheden gaan overnemen.
Ik heb zelf ook mijn hele schoolperiode op de Vrije School aan de Fred Roeske straat gezeten.
Ik hoop een fijne ondersteuning te worden voor de leraren, Esther, jullie als ouders en de kinderen.
Mijn werkdagen zullen zijn maandag. dinsdag en donderdag.
Mochten er vragen, opmerkingen of zorgen zijn dan kan je die met mij delen of mailen naar concierge@vsw.nl
Ik heb er heel veel zin in.
Tot snel op school.
Groeten,
Annick Berkhout

Bericht van de administratie/ bestuurskantoor
NA 12 JAAR IS DE ADMINISTRATIE VAN DE SCHOOL VERHUISD VAN ZUID NAAR WEST
Op 5 november jl. is de Administratie na 12 jaar vanuit Zuid verhuisd naar de Vrije School Amsterdam West
(Eerste Nassaustraat 5). Het hele Stafbureau van de Stichting is hier nu gevestigd en is te vinden in de ruimte
naast de kleuterklas van juf Annelinde. De Administratie is gewoon bereikbaar onder hetzelfde
telefoonnummer en e-mailadres.
Rosalie van Wegen
Leerlingenadministratie Geert Groote School / Vrije School West
Tel: 020-6750419

Een bericht vanuit het bestuur ten aanzien van de aangescherpte Covidmaatregelen
Beste ouders
Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week vrijdag hebben wij gekeken naar de consequenties
daarvan voor onze school. De aangescherpte maatregelen betekenen voor ons dat:
• Ouderavonden en werk/knutsel avonden voorlopig niet doorgaan
• Koffieochtenden en andere samenkomsten met ouders in de school voorlopig niet kunnen plaatsvinden
• Ouders voorlopig weer alleen op uitnodiging in de school mogen komen
• En we vragen jullie om goed de 1,5 meter afstand in acht te nemen en afstand van elkaar en de
leerkrachten te houden
Het kan zijn dat de GGD aanvullende adviezen geeft bij besmetting in de klas. Wij zullen deze dan ook steeds
opvolgen.
Ieder van jullie hoopte natuurlijk net als ik dat het eind in zicht was, helaas lijkt het erop dat we ons nog een
tijdje zullen moeten schikken in deze maatregelen. Wij doen er alles aan om de continuïteit in de klassen te
waarborgen en ik hoop ontzettend dat we de maatregelen binnenkort echt achter ons kunnen laten.
Hartelijke groet,
Erik Saal
Uitvoerend bestuurder

