Overveen, 24 april 2022

Agenda
Meivakantie: 25 april t/m 8 mei

Lieve ouders,
Terwijl de kinderen genieten van hun eerste
vakantiedag, zal het team elkaar morgen
ontmoeten tijdens het jaarlijkse uitje.
Onder leiding van een natuurgids zullen we een
wildplukwandeling maken om zo bijzondere
eigenschappen van bomen, planten en bloemen die
in de stad voorkomen te leren kennen.
Vanaf dinsdag werken we aan het eerste deel van
het getuigschrift, het opruimen van de school,
uitwerken van beleid op het gebied van
telefoongebruik, een opzet van de jaarkalender
voor schooljaar 22/23 en nog enkele andere
schoolklussen.
Daarna nemen we allemaal even rust en dan hopen
we elkaar vanaf 9 mei met hernieuwde energie te
begroeten!
Ik wens jullie veel genieten!
Esther

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

Wandeling naar de gymzaal
We merken dat de begeleiding van de wekelijkse wandeling naar en van de gymzaal moeilijk te organiseren is.
Bijna wekelijks hebben we te weinig ouders die kunnen meelopen.
Ik kan me goed voorstellen dat het helpen midden op de woensdagochtend voor velen niet uitkomt. Ik ben
derhalve op zoek naar een vaste kracht.
Misschien ken je iemand die tegen een (kleine) vergoeding ons op woensdagen kan helpen. Ik denk aan
bijvoorbeeld een student, een oma of opa. Weet je iemand, meld je dan bij Annick: concierge@vsaw.nl
Klussen op school
Wie kan er op 26 of 28 april tussen 10 en 17 uur helpen met klusjes op school?
Graag aanmelden bij Annick: concierge@vsaw.nl
Diversiteit op VSAW
Sinds de oprichting van VSAW speelt de vraag hoe we eigentijds vrijeschoolonderwijs binnen de context van de
grote stad kunnen vormgeven, waarbij we recht doen aan de achtergronden van de mensen die onze school
kleuren?
We willen een school zijn waar eenieder zich welkom voelt en waar aandacht is voor de bagage die je
meeneemt naar school.
Er bestaat sinds enige tijd een werkgroep diversiteit. Ouders en leerkrachten proberen gezamenlijk handen en
voeten te geven aan de visie die VSAW op het gebied van diversiteit heeft.
Heb je ideeën of vragen, laat ze klinken! Je kunt een mail schrijven aan John Treffer (ouder van onze school):
john@treffer.tv
Wil je je graag aansluiten bij de werkgroep diversiteit dan kun je dit laten weten via hetzelfde mailadres.
De volgende bijeenkomst vindt plaats in week 20.
Landelijke zaaidag
Op 22 april jl was het ‘landelijke zaaidag’.
Bloemen zaaien zodat bijen, vlinders en andere insecten voldoende voedsel krijgen.
De bijenstichting is initiatiefnemer en er zijn aankomende periode meerdere mogelijkheden te helpen bij de
voedselvoorziening van het bijenvolk. Zie www.bijenstichting.nl
Kind van negen
Vrijeschool Thula organiseert een lezing op 12 mei aanstaande over het ‘kind van negen’ door Maathe Boot. De
lezing is bedoeld voor ouders van kinderen van klas 2-4 maar ook ouders van eersteklassers zijn van harte
welkom. Ik deel de uitnodiging via een aparte bijlage.
Fijn wanneer je je aanmeldt via de knop in het document.
Besproken in de MR
• VSAW wil kinderen uit Oekraïne opnemen. Daarvoor zal worden aangesloten bij de werkwijze van de
gemeente Amsterdam. Dit betekent dat kinderen eerst in een speciale klas voor anderstaligen worden
opgevangen, waar ook begeleiding is voor bijvoorbeeld omgang met trauma. Esther heeft de
gemeente aangeboden extra ruimte ter beschikking te kunnen stellen indien nodig. De MR steunt dit
voorstel.
• De resultaten van de meting naar de straling van de 5G mast zijn via een gesprek gedeeld met ouders
en teamleden die interesse hadden.

•

Een deel van de ouders wenst vervolgstappen. Deze zullen zij op eigen initiatief ondernemen.
Voor twee MR leden (Eline Weeda en Fleur Voorneman) was dit de laatste vergadering. Gelukkig hebben
twee ouders zich gemeld als kandidaten. Aangezien er twee plekken beschikbaar zijn hoeven er geen
verkiezingen te worden gehouden. De MR is blij dat Ruben Lodeizen (vader Wolf 4w en Louis 2w) en
Dominique van Egeraat (moeder Lola 1kk) de MR komt versterken.

