Overveen, 6 juli 2022
Lieve ouders,
Het schooljaar is bijna voorbij. Met veel plezier heb
ik afgelopen jaar samengewerkt met hardwerkende,
vakbekwame, humorvolle en toegewijde leraren en
ondersteuners!
Geconfronteerd met veel nieuwe wendingen,
tegenslagen en ook voorspoed zijn zij tot een
veelbelovende ontwikkeling gekomen. Zonder hun
grote liefde voor de kinderen was dat niet gelukt.
Want uiteindelijk is dát waar we voortdurend door
geïnspireerd worden.
Ik bedank het hele team voor hun nimmer aflatende
steun en inzet voor het grote geheel en het
individuele kind.
Ik bedank ook jullie, lieve ouders.
Een vrijeschoolgemeenschap is pas compleet als
ouders betrokken zijn bij de gezamenlijke ontwikkelingsweg en het werk dat daartoe moet
worden verzet!
In deze nieuwsbrief presenteer ik met trots een
eerste versie van de formatie en de klasbezetting
voor schooljaar 22/23.
Jullie ontvangen zo spoedig ik daartoe in staat ben
een definitief overzicht van de formatie en
klasbezetting waarmee we na een heerlijke
welverdiende zomervakantie starten.

Esther

Agenda
Donderdag 14 juli: Laatste schooldag kleuters en
kronenfeest tot 12 uur.
Vrijdag 15 juli: Laatste schooldag onderbouw en
getuigschriftuitreiking tot 13.00 uur
Zomervakantie
Zaterdag 16 juli t/m zo 28 augustus
Maandag 29 augustus
Start van het schooljaar
voor klas 1 t/m 5
Dinsdag 30 augustus
Start van het schooljaar
voor de kleuterklassen
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 team en klasbezetting met ingang van schooljaar 2022/2023
Vandaag kan ik, vanwege contracten die nog niet geheel rond zijn, jullie niet alle namen van leerkrachten
geven. In klas 1kk zal hoogstwaarschijnlijk, naast Marina een leerkracht starten die nu ook binnen ons bestuur
werkt. Zodra ik haar naam mag noemen zal ik de ouders van 1kk informeren.
Gisteren spraken we met een leuke meester die graag met onze vierdeklassers vanaf het nieuwe schooljaar aan
het werk gaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze meester 4 dagen werken met klas 4 en naast hem
verwelkomen we een hele fijne juf met veel vrijeschool-ervaring. Zodra het mogelijk is stel ik jullie voor aan
deze nieuwe mensen binnen ons team en zal ik de ouders van de huidige derde klas informeren.
Leerkrachten:
Klas 1kk Marina Tello en een leerkracht met ervaring binnen onze stichting
Klas 2kk Suzanne Wolthuis en Bloem Schaaper
Klas 3kk Annelinde S en Bloem Schaaper
Klas 1w Linda vd Pas en Suzanne Wolthuis
Klas 2w Zander Dekker en Iwona Konopka
Klas 3w Aliesje Schneijderberg en Saskia van Eijk
Klas 4w Een meester en een juf die we op zeer korte termijn welkom heten en aan jullie voorstellen
Klas 5w Anna Schellekens en Nanda Mulder
Leerkrachten die met ziekteverlof zijn en werken aan hun herstel:
Esther de Koning
Lilly Koenen
Vakleerkrachten:
Lara Brummans geeft met veel plezier euritmie aan onze kleuters. Zij krijgt een collega in de onderbouw vanaf
september ’22. Na het weekend kan ik jullie informeren welke euritmist in onze onderbouw zal gaan werken.
Marten Sparrenboom, onze gymmeester, heeft zoveel klassen binnen onze stichting dat hij graag een collega
ontmoet die de klassen van onze school kan overnemen.
Marten werkt op onze school totdat een fijne meester of juf gevonden is.
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