Lieve ouders,
Terwijl we nog nagenieten van ons eerste
lichtjesfeest zien we in de verte de stoomboot
naderen.
Intussen is Sint-Nicolaas aan wal getreden.
We zullen komende weken meer dan eens genieten
van de geur van versgebakken speculaas,
pepernootjes en chocolademelk. Deze warme en
zoete geur roept waarschijnlijk bij ons allen
herinneringen op.
Ook het mysterie van het schoentje zetten hoort bij
deze verwachtingsvolle periode die voor een deel in
onze Adventtijd valt.

Op weg naar huis bedacht ik donderdag hoe
verbindend onze jaarfeesten zijn.
Ik voelde me zeer dankbaar!

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
Vorige week sprak ik Maroesja van Vugt. Jullie allen krijgen haar hartelijke groeten en ze bedankt alle kinderen
en ouders voor de lieve attenties die ze telkens ontvangt. Het doet haar goed!
Met veel blijdschap mag ik jullie vertellen dat Annick Berkhout ons team komt versterken en de taak van
conciërge op zich zal nemen. Annick zal op maandag, dinsdag en donderdag op school werken.
Hoogstwaarschijnlijk kan Annick na de kerstvakantie een dag uitbreiden. Ik heb erg veel zin om met haar te
gaan samenwerken. Komende week volgt er een mailtje waarin Annick zich aan jullie voorstelt.
Naast Annick is Teun Meihuizen op vrijdagen en soms ook op woensdag op school om ons te ondersteunen.
Teun is student en oud-vrijeschoolleerling. Hij zal de deur ‘bewaken’, telefoon aannemen, ondersteunen bij het
buiten spelen, huishoudelijke boodschappen doen en klusjes zoals inruimen van het magazijn etc. Ik ben
ontzettend blij met zijn vrolijke inzet en fijne hulp.
Met de komst van Annick en Teun hopen wij als team ons weer meer te kunnen richten op waar wij goed in
zijn: mooi, rijk onderwijs verzorgen met en voor jullie kinderen!
Sint-Maarten
Op deze plek wil ik alle ouders die ons hielpen heel erg hartelijk danken voor hun fantastische hulp! Een extra
woord van dank wijd ik aan Linda en enkele ouders uit haar klas. Zij namen de organisatie van het SintMaartenfeest op zich en waren achter de schermen al geruime tijd bezig met voorbereidingen.
Zonder deze energie en inzet kan een feest zoals we donderdag vierden niet plaatsvinden.
Ik bedenk elke keer hoe bijzonder het is dat wij dit met elkaar kunnen vormgeven en dat er telkens ouders zijn
die tijd vrijmaken om ons op creatieve wijze te helpen.
Covid
Helaas in deze nieuwsbrief opnieuw aandacht voor het coronavirus en enkele aanpassingen die we als school
dienen te doen.
Net als de meeste ouders en leerkrachten was ik erg blij met de start dit schooljaar zonder beperkingen.
Afgelopen week ontving ik meerdere berichten van ouders waarin zij me lieten weten dat er een
Covidbesmetting binnen het gezin geconstateerd was. Enkele leerlingen bleken eveneens Corona te hebben en
moesten in quarantaine.
Binnen onze stichting (niet op onze school) zijn enkele klassen in quarantaine gegaan omdat er 3 of meer
leerlingen positief getest waren en ook zijn binnen de stichting enkele leerkrachten uitgevallen door Corona.
Deze uitval kan soms lange tijd in beslag nemen en vervangers zijn zeer, zeer schaars. Een van onze scholen
puzzelt nu op een vierdaagse schoolweek voor álle kinderen.
Zelf merk ik dat het zoeken van een invalleerkracht heel ingewikkeld is. Wanneer ik een dagje vervanging nodig
heb dan kan ik vaak nog een beroep doen op de Verhalenfabriek of mensen die aangesloten zijn bij Lukida.
Deze mensen kan ik niet structureel inzetten.
Langdurige vervangingen zijn bijna niet op te lossen momenteel.
Dit brengt me op mijn punt:
Ik wens onze kinderen, ouders en leerkrachten toe dat we structureel onderwijs kunnen blijven bieden op
school!

Ik hoop dat we de kans op besmettingen zo klein mogelijk maken door de volgende (tijdelijke) aanpassingen te
doen:
• De kleuters worden buiten opgewacht door hun juffie. Klas 1kk verzamelt, wanneer we met onze neus
naar de school toestaan, links van de deur op nr 5. Deze klas gaat om 8.30 uur naar binnen. Klas 2kk
verzamelt rechts van de deur op nr 5 en deze klas gaat om 8.25 uur naar binnen. Klas 3kk verzamelt
links van de ingang op nr 7 en kan ook om 8.30 uur naar binnen. Bij het naar huis gaan staan de
kinderen met hun juf op dezelfde plek. De kinderen van 2kk het eerst, om 13.50 uur en om 13.55 uur
de kinderen van 1kk en 3kk. We hanteren deze tijden omdat de onderbouw daarna naar buiten komt
en ook ruimte op de stoep nodig heeft.
Voor de onderbouw verandert er niets ten aanzien van het brengen en ophalen.
• We zullen ouderavonden en bijeenkomsten met veel volwassenen binnen per situatie bekijken. Soms
kunnen we uitwijken naar de grote zaal en verspreid zitten, in een andere situatie is het zinvol om uit
te stellen vanwege covidbesmettingen binnen de klas of kunnen we de avond op een andere wijze
vormgeven. Per bijeenkomst of geplande activiteit worden de mogelijkheden bekeken en zal de
leerkracht of organisator betreffende ouders informeren.
• Bijeenkomsten, jaarfeesten, repetities etc met kinderen gaan gewoon door!
Dus het schoolorkest kan lekker oefenen, we vieren alle jaarfeesten met de kinderen en per feest of
activiteit bekijken we hoe we jullie als ouders kunnen betrekken.
• Individuele oudergesprekken of gesprekken op school met ouders en externe deskundigen, alsmede
hulp door experts van buiten aan kinderen, gaan gewoon door! Ook kan de hulp bij handwerken of
andere activiteiten in de klas doorgaan.
De school blijft toegankelijk, loop binnen als je een vraag hebt!
Mijn bedoeling is niet om krampachtig elkaar te ontmoeten. Belangrijk is alleen dat er voldoende
ruimte blijft bestaan tussen volwassenen in de school.
• Dinsdag zal het team met elkaar het gesprek voeren hierover en ik bericht jullie daarna indien er nog
een andere richting of aanpassing nodig is.

De buurtbewoners
Enkele mensen uit de straat en bij het plantsoentje vragen het volgende:
Willen jullie zo vriendelijk zijn de fietsen te plaatsen in de hiervoor bestemde fietsrekken die onlangs geplaatst
zijn? Daarnaast vragen buurtbewoners van het plantsoentje om niet met kinderen te spelen in het plantsoentje
en ook niet te fietsen aldaar.
De antenne op ons dak
Afgelopen week kwamen we met enkele ouders, de bestuurder en een ouder van de MR bij elkaar om te
praten over de zendmast (T-Mobile) op ons dak. We hebben het contract hiervoor opgezegd, dit berekent dat
de antenne in 2024 van het dak afgehaald wordt.
Erik Saal, bestuurder, zal ervoor zorgen dat er op relatief korte termijn een stralingsmeting gedaan wordt. Op
grond van de gemeten waarden kunnen we bezien of we juridisch sterk genoeg
staan de antenne eerder te laten verwijderen en/of andere maatregelen nodig zijn.
Indien jullie hierover vragen hebben kun je contact opnemen, via mail, met Fleur Voorneman (MR lid en ouder
van onze school, fleurvoorneman@hotmail.com).

Feestmomenten buiten onze schooltijden
Wanneer we een jaarfeest buiten onze normale schooltijd vieren dan is dit niet facultatief. Het idee is dat we
met elkaar, met de hele klas en schoolgemeenschap bij elkaar zijn om samen het feest te vieren. Heel graag
ontmoeten we hierin alle kinderen, en ik hoop zeer spoedig ook weer alle ouders, op een dergelijk moment.
Wij zullen erop letten dit goed en op tijd aan te kondigen!

