Overveen, 22 juni 2022
Lieve ouders,

‘Een leraar raakt de toekomst aan’
Een prachtige uitspraak van het dorpshoofd in het
hoogstgelegen dorp van Bhutan.
Ik hoorde hem dit zeggen toen ik de film ‘Lunana: A
yak in the classroom’ vorige week aanschouwde in
de oude koepelgevangenis in Haarlem.
De film maakte grote indruk op me.
Een jonge leraar wordt van overheidswege op een
piepklein dorpsschooltje in Lunana, een zeer
hooggelegen dorp in de Himalaya, te werk gesteld.
De leraar legt -tegen heug en meug- een voettocht
af van acht dagen alvorens hij het dorp bereikt.
Deze tocht is het begin van een innerlijke reis die hij
maakt waarbij helder wordt dat we allen ons geluk
niet hoeven na te streven in de kapitalistische
wereld om ons heen maar dit geluk in onszelf
kunnen ontmoeten.
Heel duidelijk klinkt uit de film, de adembenemende
bergen en de prachtige muziek, dat de materiele
vooruitgang ondergeschikt is aan een spirituele
ontwikkeling.

Esther

Agenda
Sint Jan: 24 juni
Kronenfeest: 14 juli
Laatste schooldag: 15 juli
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

Ons Midzomerfeest komt eraan
Vrijdag aanstaande vieren we Sint Jan.
Jullie hebben vorige week een brief ontvangen met achtergronden en praktische invulling.
Het feest voor de kinderen van klas 1 t/m 4 wordt op het terrein van het Woeste Westen gevierd. We
zijn dankbaar dat we op deze fijne plek het feest mogen vieren!
Dit betekent tegelijk dat we er te gast zijn en dat we met elkaar de regels van het Woeste Westen
dienen te respecteren.
De belangrijkste huisregels zijn:
• Geen alcohol; ook geen 0% biertjes of wijntjes.
• Er mag niet gerookt worden
• Het is niet toegstaan je hond mee te nemen.
Midzomerfeest of Sint Jan is een van onze jaarfeesten en behoort tot het curriculum van ons
vrijeschoolonderwijs. Met de kinderen leven we naar het jaarfeest toe en het gezamenlijk vieren is
waardevol voor de kinderen, voor de klas én voor de hele schoolgemeenschap.
Het feest van de onderbouw wordt niet ‘onder schooltijd’ gevierd maar hoort wel ‘bij de schooltijd’.
Het is derhalve niet facultatief!
Graag ontmoeten we alle kinderen van de onderbouw en zoveel mogelijk ouders om van het laatste
jaarfeest van dit schooljaar een mooi samenzijn te maken!
We zoeken nog ouders die willen helpen met vervoer van kratjes hout, kersen etc van school naar
het Woeste Westen. Het handigst is wanneer enkele ouders met hun bakfiets vrijdag tussen 11 en 13
uur vanuit school naar het Woeste Westen willen fietsen. Heb je tijd en een bakfiets? Geef je op bij
Annick!
Dank!
De formatie in schooljaar 22/23
Wat had ik graag in deze nieuwsbrief jullie willen informeren over de leerkrachtbezetting over alle
klassen.
Helaas lukt dat nog (net) niet.
Er zijn nog een paar losse eindjes en ondanks dat de puzzel best complex is vertrouw ik op een hele
fijne en ook degelijke leerkrachtbezetting voor het aankomende schooljaar.
Zodra ik een meer zeker overzicht kan bieden dan doe ik dit!
Ik zal niet wachten tot de volgende nieuwsbrief.

Jaaroverzicht 22/23
Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het jaaroverzicht waarin we de vakanties, onze
studiedagen, ouderavonden, oudergesprekken en jaarfeesten vastleggen. Ik voer hierover ook
overleg met de BSO’s.
Ik stuur jullie aankomend weekend dit overzicht.
Ouderdonatie
Vorige week ontvingen jullie een brief waarin een donatie gevraagd werd om ons
vrijeschoolonderwijs ook echt vrijeschoolonderwijs te kunnen laten zijn. De materialen die we
gebruiken en de extra vaklessen die we geven maken ons onderwijs duurder dan het onderwijs op de
meeste andere scholen.
Hulp bieden hierin kan via een donatie zoals de stichting jullie heeft gevraagd. Ik dank alle ouders die
geschonken hebben heel erg hartelijk hiervoor!
Mocht de brief aan je voorbij gegaan zijn dan bij deze een herinnering.
Tegelijk wil ik hier ook benadrukken dat schenken in de vorm van geld één manier is. Natuurlijk een
fijne manier om zo bijvoorbeeld een leraar euritmie te kunnen bekostigen of mooie
handwerkmaterialen en stevige werkbanken te kunnen betalen. Onze school vraagt naast een
geldschenking ook vaak ouderhulp. Deze is onmisbaar. Ik denk nu aan het Sint Jansfeest dat vrijdag
gevierd wordt. Maar ook ouders die bijvoorbeeld een bootje timmeren met kleuters, MR lid zijn of
elke week helpen bij het handwerken. Veel dank aan allen die hulp bieden!
Het mooie van een schoolgemeenschap is dat ieder vanuit eigen kwaliteit en vermogen mag en kan
bijdragen.
Volgend schooljaar zullen we de financiele schenking op onze eigen wijze, vanuit een eigen stichting
vormgeven. Hierover schreef ik ook al in de vorige nieuwsbrief.

Klassenfoto’s
Op 11 juli worden er klassenfoto’s gemaakt.

