Overveen, 24 oktober 2021
Lieve ouders,
Wat een prachtige dag is het vandaag!
Door het mooie licht komen de herfstkleuren
optimaal tot hun recht!
Ik hoop dat jullie allen genoten hebben van een
fijne week.
Zelf ben ik een aantal dagen in Antwerpen geweest
met mijn dochters en mijn moeder. Het werd een
gezellig uitje waarbij we onder andere een
stadswandeling maakten, het fotomuseum
bezochten en ik genoot van een lekkere trappist.
Graag ontmoeten we de kinderen vanaf morgen
weer op school.
Hartelijke groet,
Esther Kitzen

Agenda
11 november: Sint Maarten
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

Gymlessen
Op woensdag kunnen de klassen 1 tot en met 4 weer onder leiding van meester Marten gymmen!
We maken gebruik van de gymzaal op Zaandijkstraat 3.
Klas 1 heeft als eerste gymles en het is erg prettig wanneer je je eersteklasser om 8.25 uur afzet bij de gymzaal.
Meester Marten vangt de kinderen aldaar op. Wanneer je op woensdagochtend dan iets later op school bent
met je andere kind(eren) is dat natuurlijk niet erg.
Rond 9.30 uur gaat de tweede klas met Aliesje wandelen naar de gymzaal. Welke ouder zou op dit tijdstip met
klas 2 willen meelopen? Dezelfde ouder kan om 9.45 uur samen met Iwona weer terug naar school lopen met
klas 1.
Het zou erg prettig zijn wanneer er op woensdag om 11 uur nog een ouder beschikbaar om met klas 2 terug te
wandelen naar school.
We zoeken eveneens een ouder die om 12.15 uur met de vierde klas wil meelopen om vervolgens klas 3 op de
terugweg te begeleiden naar school.
Ouders die kunnen en willen ondersteunen, graag een mailtje met de wandeling die je kunt begeleiden (tijd)
naar mij!
Veel dank vast.
Klussen op school
Nogmaals heel erg veel dank voor jullie grote inzet en fantastische hulp bij het klussen op jullie vrije zaterdag!
Er zijn nog steeds klussen te doen op school. Mocht je het leuk vinden om te helpen of een specifieke taak
willen uitvoeren, neem dan even contact op met Melanie, moeder van Indira uit klas 4. Zij heeft een goed
overzicht van de nog te verrichten werkzaamheden.
Werkzaamheden rond de school
Sinds maandag 18 oktober werkt de gemeente aan de herinrichting van de Eerste Nassaustraat.
De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.
Zelf ben ik afgelopen week niet op school geweest en kan ik ook niet beoordelen in hoeverre we hinder zullen
ondervinden bij het brengen en ophalen van de kinderen.
We zullen het morgenochtend zien. Met onze gezamenlijke creatieve instelling komt dit vast goed!
Conciërge
Maroesja van Vugt heeft meer tijd nodig om te herstellen. Voorlopig zal zij haar taken op school niet kunnen
uitvoeren.
Ik ben dankbaar dat Kwinten Vissers ons enige weken uit de brand kon helpen. Zijn inzet was zeer welkom!
Kwinten zal komende periode nog enkele klussen voor onze school verrichten maar hij kan zich niet structureel
als conciërge aan ons verbinden.
Ik ben op zoek naar een vervanger die zich voor langere tijd wil verbinden met onze school. Er staan hiervoor
komende week een aantal gesprekken gepland.
Mocht je iemand vanuit je eigen netwerk kennen die misschien interesse heeft, graag een berichtje via mail.
Bericht van de MR
De MR heeft de zorgen die er waren over de veiligheid in school besproken met Esther en met Erik de
bovenschoolse directeur.
De zorgen ging onder meer over het gebrek aan goede EHBO spullen en veiligheidsplannen.
Esther en Erik hadden de noodzaak voor beter veiligheid al onderkend en zij hebben professionele hulp gezocht
op het zo snel mogelijk op orde te maken.
Het voorzitterschap van de MR zal per 1 december worden overgedragen aan Mara (Moeder Berk 4w). Eind
van het schooljaar zal Eline (moeder Sophia 4w en roos 2w) de MR helemaal verlaten en zal en zal een nieuw
MR lid gezocht worden.

