Overveen, 3 oktober 2021
Lieve ouders,
We zien, na een kwakkelende zomertijd en enkele
fraaie nazomerweken, de eerste gekleurde blaadjes
uit de boom dwarrelen en merken dat de
temperatuur begint te dalen. De herfst doet zijn
intrede.
Even is er een balans tussen warmte en koude, licht
en donker, leven en dood. Deze balans wordt ritueel
gemarkeerd door het feest van de aartsengel
Michaël, de engel die volgens oude verhalen de
draak verslaat en de ziel van de mens weegt na de
dood.
En dat vierden we afgelopen dinsdag, een dag
eerder dan de feitelijke datum.
Onnodig te zeggen dat dat een goede keuze is
geweest gezien het weer. Het leverde prachtige
herfstbeelden op van de kleuters met het
appelvrouwtje in de binnentuin van onze school en
enthousiaste kinderen uit de onderbouw die hun
beproevingen dapper doorstonden in het
Westerpark.
Het is erg fijn dat er weer ouders in en rond de
school actief kunnen zijn
Veel dank voor jullie hulp op Michaelsdag!
Esther Kitzen

Agenda
9 okt. Werkochtend ouders school
16 okt t/m ma 25 okt: Herfstvakantie
11 november: Sint Maarten
29 november: 1e advent
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

Bereikbaarheid school
Ik ben me ervan bewust dat onze school moeilijk bereikbaar is.
De telefoon wordt lang niet altijd beantwoord en de deur wordt soms niet geopend wanneer je aanbelt. Dit is
natuurlijk erg vervelend. We werken er hard aan dit vehikel te verhelpen. Zo gaan we komende week werken
met een ‘looptelefoon’ waarmee de deurbel gehoord kan worden op andere plekken dan de conciërgekamer in
de school. Mocht je onverhoopt niet gehoord worden bij de deur dan gebruik gerust het telefoonnummer dat
bij de deurbel hangt.
Klusjesdag zaterdag 9 oktober 9.00-13.00
De mooie nieuwbouw is af, de klaslokalen zijn er ook, nu hebben we nog een paar klusjes en opruimen over.
Als we kunnen samenwerken, kunnen we het snel voor elkaar krijgen.
Wie kan er helpen aanstaande zaterdag 9 oktober van 9.00-13.00 op school?
Hier vind je het 'aanmeldformulier'.
Je krijgt op die dag een specifieke taak (en natuurlijk een goed gevoel, koffie en gebak en zo :) - gezellig!
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B94B7DB973F5F2EB!389&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AuknowRYx
VVAsnE
Dankjewel!
Melanie Butles, moeder van Indira, klas 4w
De gymzaal
Als de goden ons goed gezind zijn dan lukt het om vanaf woensdag aanstaande te gymen.
Morgenmiddag horen meester Marten en ik hierover meer en dan zal ik de ouders van de kinderen uit de
klassen 1 t/m 4 een bericht sturen.
Bericht van onze bestuurder
Beste ouders
Vanaf vorig weekend zijn er versoepelingen van kracht met betrekking tot de coronamaatregelen. Deze hebben
ook effect op de manier waarop we op school om kunnen / moeten gaan met de maatregelen. Ik ben me ervan
bewust dat er veel verschillende en tegengestelde meningen zijn op dit vlak. Ik nodig jullie uit hierover vooral
het gesprek met elkaar te blijven voeren, maar ook respect te hebben voor de mening van de ander en de wijze
waarop een ieder kiest om hiermee om te gaan.
Allereerst en de belangrijkste wijziging is dat hele klassen niet meer vanzelfsprekend in zijn geheel in
quarantaine gaan als een kind in de klas een coronabesmetting heeft. Door de GGD wordt bij besmettingen
geadviseerd wie wel / niet in quarantaine gaan en wij zullen ons aan dat advies houden.
Schoolreisjes en excursies kunnen weer gewoon doorgaan. De regels en maatregelen op de bestemming zullen
door ons natuurlijk gevolgd worden.
Niet veranderd, maar wel belangrijk:
• Kinderen met verkoudheidsklachten mogen gewoon naar school.
• Kinderen blijven thuis bij klachten (koorts, benauwdheid of veel hoesten)
• Ouderavonden en informatieochtend kunnen weer plaatsvinden.
Met grote groepen ouders in de school zullen we nog heel terughoudend zijn. Wanneer en in welke vorm we
dat weer kunnen doen hangt af van de ruimtes en mogelijkheden per school en dat zal dus ook per school
verschillend zijn.
Hartelijke groet,
Erik Saal
Uitvoerend bestuurder

Berichten van buiten
Soms bereikt me een bericht van buiten onze school waarvan ik het waardevol vind dit te plaatsen.
Bij deze een nieuwe rubriek in de Nieuwsbrief: ‘Berichten van buiten’
Bericht van Hannah Bellinkx

In oktober start Buro Bellinkx weer met nieuwe intervisiebijeenkomsten voor moeders en voor vaders.
Tijdens de intervisiebijeenkomsten willen wij een werkplaats voor ontmoeting creëren.
Het is een moment waar je elkaar ontmoet, inspireert, van elkaar leert en samen met andere ouders kijkt naar
de opvoedvraag die in je leeft.
De intervisiebijeenkomst voor vaders zal starten op dinsdagavond 19 oktober op 2021 om 19.45u. onder
begeleiding van Polle Potters.
De intervisiebijeenkomst voor moeders zal starten op woensdagavond 13 oktober 2021 om 19.45u. onder
begeleiding van Hannah Bellinkx
Aanmelden graag voor 30 september.
Voor verdere info kijk op mijn website https://www.burobellinkx.nl/intervisie-ouders/. Wij ontmoeten jullie
graag!

