Lieve ouders,
We zijn begonnen!
Wat is het fijn om jullie kinderen te begroeten op
school.
Maandag kwamen de kinderen uit de onderbouw na
een lange vakantie op school en dinsdag heetten we
ook onze kleuters een warm welkom.
De eersteklassers liepen afgelopen maandag vol
verwachting over de brug hun nieuwe juffen
tegemoet en daarna knipten we in de grote zaal,
met hulp van de twee alleroudste kinderen van
onze school, het lint door waarmee we het nieuwe
schooljaar en ons nieuwe gebouw openden.
Stap voor stap zullen we het gebouw ons eigen
maken. De klassen zijn zodanig ingericht dat er al
fijn gewerkt kan worden. De binnentuin is bijna af
en de andere werkruimtes worden in de komende
weken verder aangekleed. Het is belangrijk dat de
hele schoolgemeemschap zich thuis gaat voelen op
de Eerste Nassaustraat en dat we met elkaar
nieuwe gebruiken en ritmes leren kennen waarbij
we optimaal kunnen werken en spelen. Wennen in
een nieuwe omgeving kost tijd. Het verinnerlijken
van een nieuw ritme eveneens en het maken van
nieuwe afspraken gaan niet over één nacht….
Voor alles is een tijd, zorgvuldigheid hierin zullen we
betrachten.
Esther Kitzen

Agenda
7 sept: ouderavond klas 1
28 sept: Michael
1 okt: Studiedag, de kinderen zijn vrij
15 t/m 24 okt: Herfstvakantie
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
RT: h.jimenez@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Het brengen en ophalen
In deze tijd waarin we nog te maken hebben met de overheidmaatregelen mbt het Covidvirus vraagt het
brengen en ophalen van de kinderen enige samenwerking en afspraken. Het allerliefst wensen we dat ouders in
de ochtend op hun gemak de kleuter en eersteklasser kan brengen tot in de klas. Dit beleid willen we ook
voeren. Om dit zorgvuldig te doen en rekening houdend met de maatregelen die we nog kennen is het van
uiterst belang dat de ouders van onze kleuters zich aan de aangegeven tijd houden. Dan wordt de gang
namelijk niet te druk. We merkten afgelopen week dat het lastig is om deze tijd aan te houden.
Om de tijden te richten zal Maroesja van Vugt komende drie schooldagen een belletje laten klinken met een
tussenpoze van 5 minuten. We hopen hiermee dat de aanvangstijden per kleuterklas beter opgevolgd kunnen
worden waardoor opstoppingen in de gang niet plaatsvinden.
We zullen de gangen goed ventileren, ramen en deur zetten we open alvorens jullie met je kind naar binnen
komt.
Mocht komende tijd blijken dat het niet lukt om op deze wijze de kleuters en eersteklassers te brengen dan
ben ik genoodzaakt om het brengen van de kinderen tot in de klas, nog even, stop te zetten en dan zullen we
de kinderen per klas (tijdelijk) buiten ophalen.
Van harte hoop ik dat het ons samen lukt!
Het ophalen van de kinderen uit de onderbouw zullen we meer op een vaste plek gaan doen.
Dit betekent dat de klassen 1,2 en 3 achtereenvolgens met hun leerkracht links van de school (deur in de rus)
een vaste plek innemen waarbij klas 1 het verst richting de Vlinderboom loopt, klas 2 daarnaast een plek
inneemt en klas 3 het dichtst bij onze deur zal staan. De vierde klas zal een plek innemen rechts van onze
ingang (wederom met de deur in je rug bezien).
Een verzoek van onze buurtbewoners: niet parkeren met je bakfiets op een auto-parkeerplek.
In de herfstvakantie zal de straat en het trottoir door de gemeente gerenoveerd worden en dan zullen er
(bak)fietsplekken voor onze school gecreëerd worden.
Verkeerssituatie
Ik vind het oversteken op de Nassaukade vreselijk moeilijk. Zeker voor kinderen!
Bij de gemeente heb ik voor de zomervakantie gepleit voor een verkeerslicht en nu dit er niet is gekomen en ik
de gevaarlijke situatie aanschouw heb ik opnieuw bij de gemeente deze oproep gedaan.
Nu de situatie op de Nassaukade is zoals die is, suggereer ik twee dingen:
Fiets of loop via de Wittenstraat, indien dit tot je mogelijkheden behoort;
Zullen we werken met ‘Klaar-Overs’? Wanneer je als ouder deze taak op je kunt nemen voor 1 of meerdere
dagen per week, graag een mailtje naar mij. Ook graag aangeven per mail wanneer je het ziet zitten dit te
coördineren.
Dank vast!

Michael
Volgens traditie vieren we Michael op 29 september. Dit staat ook zo vermeld op de jaarkalender. Omdat onze
4 jarigen geen schooldag hebben op woensdag hebben we besloten het feest op 28 september te vieren.
Graag vragen we ouders die ons kunnen begeleiden bij het zingen met een instrument (piano of gitaar) in de
week van 20-26 september.
Heb je interesse, graag melden bij Anna of Aliesje.
Schoolleidersopleiding
Vanaf september zal ik deelnemen aan de schoolleidersopleiding.
Dit betekent dat ik op vrijdagen niet aanwezig ben op school.
Ouderavond klas 1
Op 7 september zullen de leerkrachten van klas 1 een kennismakingsavond organiseren voor de ouders van de
kinderen uit deze klas. Per kind is 1 ouder van harte welkom!
Traktaties
Van oudsher wordt er op vrijescholen geen snoep getrakteerd. Binnen onze visie op gezond eten is daarvoor
weinig ruimte.
Wél wordt er traditioneel veel gebakken, thuis door ouders en kinderen. Daarbij wordt vaak rekening
gehouden met de hoeveelheid gebruikte suiker en de ingrediënten zijn niet zelden van biologische oorsprong.
De biologisch- dynamische tuinbouw heeft zijn oorsprong in de antroposofie. Daarom worden veel biologische
producten gebruikt.
De traktatie kan ook bestaan uit groente, fruit en/of noten bijvoorbeeld.
In de zomer als het warm is wordt er natuurlijk ook wel op ijs getrakteerd. Overigens zijn daarin ook keuzes te
maken ten aanzien van de gebruikte grondstoffen.
De traktaties zijn van bescheiden hoeveelheid.
Wanneer leerlingen helemaal geen suiker mogen of allergisch zijn voor andere stoffen, dan verzoek ik jullie
vriendelijk dit zsm door te geven aan de leerkracht.

