Overveen, 13 maart ’22
Lieve ouders,
Buiten is het zo mooi, zo helder en zo open. Ik
ervaar door dit licht innerlijke levenskracht en
energie. De natuur ontwaakt voorzichtig en ik
probeer in de spaarse vrije uurtjes hiervan volop te
genieten.
Tegelijk voel ik een zwaarte.
Een vreselijke oorlog waarvan we de impact
nauwelijks kennen woedt in Europa. De beelden zijn
hartverscheurend en ik vraag me dagelijks af hoe de
mensen in Oekraïne zich staande houden in het
oorlogsgeweld dat hen overkomt.
De vrijheid die ik momenteel in het zonlicht,
wandelend door duingebied ervaar, is niet
vanzelfsprekend. Dit besef kan ik lastig verteren.
Ons ideaal van een vrije geest, de mens die uit liefde
voor de wereld zijn streven in vrijheid richting geeft
staat onder druk. Hoe kunnen we met elkaar blijven
vertrouwen in een wereld waarin we vrij mogen
denken en vrij kunnen spreken, waarin we onze
kinderen in vrijheid opvoeden en hen de ruimte
geven kind te zijn in een veilige omgeving?
Hiervoor is het wenslijk dat wij onze krachten
bundelen en met elkaar kleur blijven geven aan de
wereld en onze kinderen beelden meegeven die het
goede, het mooie en liefdevolle vertegenwoordigen.
Mijn gedachten gaan uit naar de kinderen die nu
getroffen worden door oorlog. Wellicht mogen we
binnenkort één of meerdere gevluchte kinderen
ontvangen op school in de hoop bij te kunnen
dragen aan een voorlopig veilig onderkomen.
Fijne zondag!
Esther

Agenda
14 mrt: informatie EMV meting
15 mrt: ouderavond leerrijpheid
25 mrt: studiedag, kinderen vrij!
Praktische zaken
Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid
’s ochtends voor 8.30 uur een bericht naar
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld
de naam van uw kind, de klas en de reden van
afmelding.
Contact:
Directie: directie@vsaw.nl
Concierge: concierge@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Oproep ouderhulp
Door Annick, onze concierge
Wat fijn dat we weer samen kunnen komen.
Graag doen wij een oproep voor de komende weken.
Wie kan ons af en toe of éénmalig een uur tot meerder uren helpen, met het organiseren/opruimen/labelen
van schoolspullen voor de jaarfeesten, toneelstukken en materialen voor de lessen?
De tijden zijn flexibel, dit kan onder of na schooltijd.
Heb je ergens een gaatje in je schema en vind je het leuk om te helpen dan kan je een mail sturen
naar concierge@vsaw.nl of Annick(concirge) voor de deur aanspreken, alle hulp is welkom!
Ouderavond leerrijpheid
Ik nodig de ouders van onze oudste kleuters hartelijk uit de lezing over leerrijpheid die aanstaande dinsdag
online wordt verzorgd door Loïs Eijgenraam bij te wonen.
De avond is alleen bedoeld voor de ouders van onze oudste kleuters. Dit zijn de kinderen die volgend schooljaar
potentieel eersteklasser worden!
We moeten het aantal ouders beperken omdat het systeem een maximum kent aan het aantal deelnemers.
Lois verzorgt deze avond ook voor de ouders van de andere scholen binnen GGS waardoor we anders snel met
te veel mensen zijn.
De ouders van onze jongere kleuters kunnen volgend schooljaar deelnemen aan een soortgelijke avond.
De oorlog in Oekraïne
Ik denk dat we allen als opvoeders worstelen met de vraag over hoe je (wel of niet) praat met je kind of klas
over de vreselijke oorlog die nu zo dichtbij is.
Van groot belang is het dat kinderen op jonge leeftijd leren elkaar te respecteren, elkaar ruimte te bieden
waarin ruzie soms ontstaat en waarin ruzie opgelost kan worden door liefdevol en met respect naar de ander
te kijken.
We vertellen in alle klassen verhalen over innerlijke moed, waarin het goede overwint. Ook verhalen over
naastenliefde kunnen heilzaam werken en een tegenwicht bieden.
Op school proberen we, passend bij de leeftijdsfase vertrouwen te geven dat de wereld goed is en dat de
kinderen hier veilig zijn.
We proberen kritisch te zijn in waar we onze kinderen mee confronteren. Toch komen er, vaak ongewenst, vele
vreselijke beelden tot de kinderen via tv, krant en andere media. Het Jeugdjournaal is voor de leeftijd van de
meeste kinderen die onze school bezoeken nog niet zo geschikt. Ik denk dat het, zeker nu, wijs is, mocht je kind
het Jeugdjournaal zien, om samen met je zoon of dochter te kijken, zodat je kunt praten over eventuele
angstige gevoelens of vragen die rijzen na het zien van dit vreselijke wereldnieuws.
Ik wens onze kinderen toe dat ze kind mogen zijn en met vertrouwen de wereld tegemoet durven treden.

Wandelen naar de gymzaal
Vriendelijk verzoek ik jullie allen om je in te schrijven, via de contactouders, om mee te wandelen naar de
gymzaal of weer terug naar school.
We hebben elke week een krapte en telkens moeten we op het laatste moment nog iets regelen.
Graag vullen jullie het schema in elk geval tot de volgende vakantie. Dan kunnen de klassen veilig de gymzaal
bereiken.
Hartelijk dank!

