Overveen, 10 april 2022
Lieve ouders,
Via verhalen van collega’s, foto’s van jullie als
ouders en een klein filmpje werd ik op de hoogte
gebracht van het Palmpaasfeest dat jullie met
elkaar vierden afgelopen vrijdag.
Het samen vieren van de jaarfeesten verbindt ons
als gemeenschap.
Door mijn opleiding, die ik aan het eind van het
schooljaar hoop af te ronden, neem ik vaak geen
deel aan een jaarfeest. Immers veel feesten worden
op vrijdag gevierd en dat is precies mijn studiedag.
Waar ik wel deel van uitmaak is de voorpret en de
vreugdevolle sfeer die heerst in de school
voorafgaand aan een jaarlijks terugkerend feest.
Het voorbereiden, het samen zingen en luisteren
naar verhalen passend bij de tijd van het jaar zorgt
voor een gezamenlijk genieten en verbinding.
Esther

Agenda
Woensdag 13 april:
Ouderavond Liefdevol Begrenzen
Donderdag 14 april: Paasfeest
Vrijdag 15 apr t/m ma 18 april: Paasweekend
Zaterdag 23 apr t/m zo 8 mei: Meivakantie
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

Een meiboom
Voor het pinksterfeest hebben we een grote wens:
Een meiboom met linten en een mooie kroon om de pinksterdansen te kunnen uitvoeren.
Traditiegetrouw dansen we op de vrijeschool met Pinksteren rond de meiboom.
We zoeken handige ouders die het leuk vinden deze meiboom te maken.
Geef je op via: concierge@vsaw.nl
Een interne verandering ten behoeve van continuiteit van onderwijs
Helaas is onze juf Lilly, kleuterklas 1kk, voor langere tijd niet in staat te werken op school. We wensen haar veel
kracht toe!
Juf Bloem zal haar vervangen. Dit betekent dat Bloem op maandag niet in klas 3 kan werken en op dinsdag
geen handwerken geeft. Juf Suzanne is bereid om op maandag de derdeklassers onder haar hoede te nemen en
de klassenleerkrachten zullen, met hulp van (groot)ouders, de handwerkles op dinsdag zo goed mogelijk
voortzetten.
We weten niet precies hoe lang deze situatie zal voortduren. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik ben alle collega’s ontzettend dankbaar voor hun medewerking, flexibiliteit en inzet!
Hulpouders gezocht voor klussen op school
We zoeken ouders die het leuk vinden om een of meerdere dagdelen te helpen bij het afmaken van klussen op
school. Een mogelijke dag hiervoor is 26 april aanstaande.
Geef je op bij Annick via de mail: concierge@vsaw.nl
Re-integratie Maroesja van Vugt en Esther de Koning
Misschien hoorden jullie het al van de kinderen:
Zowel Maroesja als Esther zijn weer op school geweest.
Ik heet hen van harte welkom en ook de kinderen ontvingen beide collega’s met open armen. Het was
hartverwarmend te zien hoe enthousiast de kinderen reageerden toen ze Esther en Maroesja sinds lange tijd
weer zagen!
Welke taken en werkzaamheden beide collega’s de aankomende periode zullen uitvoeren is nog niet duidelijk.
Ze zullen voorzichtig, stap voor stap met een enkel uurtje beginnen. Fijn is het in elk geval om hen beiden weer
af en toe op school te mogen begroeten!

