Overveen, 31 oktober ’21
Lieve ouders,
Aan het begin van dit schooljaar heb ik geschreven
over tijd.
Tijd die nodig is om het gebouw te gaan bewonen,
het gebouw te leren kennen, tijd die nodig is om te
landen in onze nieuwe klassen met soms ook
nieuwe leerlingen, tijd is belangrijk om je te
verbinden met nieuwe afspraken en regels, tijd om
onze nieuwe collega’s te leren kennen en net als
een klas een nieuwe groep, een team, te vormen.
Nu na de herfstvakantie merk ik dat we aan de ene
kant stap voor stap het gebouw ons toe-eigenen en
dat de ruimtes functioneel en goed gebruikt gaan
worden. Ik bemerk tegelijk dat er allerlei
kinderziektes zijn die we te doorstaan hebben. Een
voorbeeld hiervan is het uitvallen van de
vloerverwarming afgelopen week. Na onderzoek
door de aannemer bleek de oorzaak in de
aansluiting van de zonwering te zitten.
In een dergelijke situatie merk ik hoezeer ik onze
conciërge mis.
Ik hoop jullie komende week te mogen voorstellen
aan een conciërge die de taken van Maroesja zal
overnemen gedurende haar ziek-zijn.
Een woord van dank aan alle lieve ouders die zoveel
klussen geklaard hebben, waaronder het in elkaar
zetten van de mooie werkbanken afgelopen week!
Daarnaast ben ik heel blij met de tomeloze inzet van
Annelinde als het gaat om het gezellig,
seizoenpassend en warm aankleden van onze
school!
Esther Kitzen

Agenda
Sint Maarten: 11 november
Kerstvakantie : za 25 december t/m zo 9
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

Toneelstukken
Hoe fijn is het om als kind met je klas het toneelstuk waaraan weken geoefend werd te kunnen tonen aan de
andere klassen en aan je ouders.
Dankbaar zijn we dat we gebruik kunnen maken van onze eigen zaal met tribune waar ouders of andere
leerlingen kunnen plaatsnemen en kunnen genieten van het spel.
Soms komen ook hele kleine broertjes of zusjes mee naar de uitvoering. We merken dat deze kindjes vaak niet
zo lang stil kunnen zijn en we vragen jullie vriendelijk deze kinderen niet mee te nemen. Mocht de thuissituatie
dit niet mogelijk maken, ga dan op een hoekje zitten, vlak bij de uitgang zodat je weg kunt glippen indien je
kindje moet huilen of geluiden maakt.
Hartelijk dan voor jullie medewerking!

Voetballen in de pauze op Vrijeschool Amsterdam West.
Op ons nieuwe schoolplein is er een voetbalveldje gekomen. Bij ons op school wordt volgend jaar het beleid
dat klas 3 t/m 6 mag voetballen in de pauzes. Voor dit jaar mag klas 2 ook 1x per week voetballen ivm de
gewoonte die al was ontstaan en aangezien de school nog niet volgroeid is.
Waarom mag klas 1 (en in het vervolg klas 2) niet voetballen op school?
Allereerst is het vooral bij de 1e klas belangrijk dat zij de kans krijgen een groep te worden. De klas bestaat uit
kinderen vanuit meerdere kleuterklassen en de speelpauzes zijn nodig om vanuit fantasierijk en creatief spel
elkaar te leren kennen en te ontmoeten. Hier past niet zo’n competitief spel als voetbal bij.
Daarnaast, kijkend naar de ontwikkeling van het 6 tot 8-jarige kind, vinden wij de energie die vrijkomt bij een
voetbalspel op school niet wenselijk. Er is een verschil tussen “op een sport zitten” (waarbij je begeleid wordt
in het spel en de sport) en “spelen op school”.
Voor de kinderen van de hogere klassen kan voetbal juist wél iets voor de ontwikkeling van het kind betekenen.
Denk aan: alle regels, omgangsvormen, afspraken, kunnen reflecteren, verlies kunnen nemen, sportief (in
gedrag) kunnen zijn, etc.

Start Peutergroep de Vlinderboom in Vrije school Amsterdam-West!
Vanaf 10 januari 2022 starten we met de peutergroep van de Vlinderboom in dit prachtige gebouw van de Vrije
School Amsterdam West.
De peutergroep is er voor kinderen van 2,5- 4 jaar die daarna doorstromen naar de kleuterklassen van de
school. Omdat de Vlinderboom aansluiting zoekt met de tijden van de school, is de peutergroep geopend van
8.15 uur tot 13.45 uur. De kinderen komen op vaste dagencombinaties samen bijeen: maandag-donderdag of
dinsdag-vrijdag. Peuters kunnen dan 2 of 4 ochtenden komen. Voorlopig is de woensdag nog gesloten, maar bij
voldoende vraag kunnen we deze ook openen.
In de geborgenheid van de huiselijke groep ervaren de kinderen het ritme van de dag en de seizoenen, hier
kunnen ze samen met leeftijdsgenootjes spelen en zich ontwikkelen. In die warme sfeer zal het kind zich
geborgen voelen en het vertrouwen krijgen om eigen ervaringen op te doen.
Meer informatie is te vinden op de website van de Vlinderboom, waar je je ook kunt
inschrijven: https://www.devlinderboom-opschool.nl/home/amsterdam/peuters/
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen een groot gedeelte van de kosten via de overheid
terugkrijgen.
Wil je kennis maken met de ruimte en een juffie van de peutergroep? Wij organiseren informatieochtenden
voor ouders en kinderen op: vrijdag 19 november en dinsdag 30 november van 11-12.30 uur. Welkom om een
kijkje te nemen en je kind te laten spelen.
Graag via een berichtje even aangeven dat je komt. Dat kan via whatsapp op nummer van de locatie: 06-18 82
27 69 of email: amsterdam@devlinderboom-opschool.nl
Volg ons ook op facebook http://www.facebook.com/devlinderboomopschool en Insta
(devlinderboomopschool)

Hartelijke groet,
Wido Jonges
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