Amsterdam, 18 juli 2022
Lieve ouders,
En dan is nu het schooljaar echt voorbij!
Dank je wel, lieve kinderen, voor de fijne sfeer, de
nieuwsgierige blikken en het ‘goede leven’ dat jullie
brachten. Dank je wel, lieve ouders, voor alle hulp,
support, geduld en vertrouwen.
Dank je wel, lieve collega’s, voor jullie inzicht,
vakwerk, toewijding en gezelligheid!

Het is tijd om even los te laten, te genieten van de
zomer, de natuur en rust.
Heel graag ontmoet ik jullie allen weer eind
augustus met hernieuwde energie!
Esther

Agenda
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
Eindelijk kan ik jullie bijna het ‘hele’ plaatje presenteren zoals we starten na de zomervakantie. Het
lerarentekort is enorm. Veel scholen in Amsterdam starten na de zomer met een (deels) vierdaagse
schoolweek. Wij hoeven dit vooralsnog niet te doen. In klas 1kk zal hoogstwaarschijnlijk, naast Marina een
leerkracht starten die nu ook binnen ons bestuur werkt. Nog steeds kan ik niet met zekerheid zeggen of dit
lukt. De ouders van klas 1kk hou ik op de hoogte en ontvangen morgen nog een aparte mail. Ook separaat een
mail voor de ouders van klas 4 morgen in verband met de start van het schooljaar.
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 Mohamed Kepdani en Anne Zeelenberg
Klas 5w Anna Schellekens en Nanda Mulder
Collega’s die met ziekteverlof zijn en werken aan hun herstel:
Esther de Koning
Lilly Koenen
Maroesja van Vugt (deels)
Vakleerkrachten:
Lara Brummans geeft met veel plezier euritmie aan onze kleuters. Ik ben in gesprek met een euritmiste die in
het nieuwe schooljaar kan werken met de kinderen uit klas 1 t/m 6. Zij laat me na de zomervakantie weten of
ze de stap naar onze school wil wagen.
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.
Ondersteuners:
IB
RT/LWP
Onderwijsassistent/ conciërge
Conciërge
Directeur

Truus Weesjes
Hetteke Jimenez
Maroesja van Vugt
Annick Berkhout
Esther Kitzen

De nieuwe collega’s stellen zich voor:
Beste ouders/verzorgers,
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Mohamed Kebdani en sinds kort mag ik deel uitmaken van het
Vrijeschool Amsterdam West-team. Door de groei van school is er een plek vrijgekomen in klas 4 en die wil ik
maar al te graag opvullen. In de afgelopen periode heb ik kennisgemaakt met de leerlingen en collega’s. Naar
mijn tevredenheid kreeg ik een warm welkom. Hiervoor heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald en
onderwijswetenschappen gestudeerd. Ik heb mij verder verdiept in talentontwikkeling en gedragsproblemen in
de klas. Momenteel ben ik alweer ruim 12 jaar werkzaam in het onderwijs.
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het verdiepen in en praktiseren van een gezonde levensstijl in de
breedste zin des woords. Ik heb mij ook laten vertellen dat ik erg goed kan breakdancen en tekenen. Wellicht
komt dat ook goed van pas voor de klas :)
Verder ben ik een rasechte Amsterdammer, ik woon er immers al mijn hele leven. Om precies te zijn woon ik
samen met mijn vriendin en Blauwe Rus in een appartement in Oud-Zuid. Handige locatie, want ik maak graag
tijd vrij voor een museumbezoek of ik maak gewoon een wandeling door de mooie groene plekjes in de stad.
Per slot ben ik dol op de Midden-Oosterse en Arabische keuken.
Ik verwacht veel van de kinderen te leren en vice versa uiteraard. Tot snel!

Een zomerse groet van
Mohamed

Beste ouders,
Vorige week ontving ik het heugelijke nieuws dat ik volgend schooljaar de 4e klas één dag in de week onder
mijn hoede mag nemen. Natuurlijk is het voor jullie fijn om te weten wie ik ben, dus ik stel me graag even aan
jullie voor.
Ik ben Anne, ik ben 30 jaar oud, en ik woon met mijn partner Reinoud, onze twee kinderen en twee katten in
Oud-West. Sommigen van jullie zullen mij al kennen, ik ben namelijk de moeder van Lily, zij is volgend
schooljaar 2e klasser, en van Oliver, hij begint na de zomer in 2kk.
Ik ben zelf zo lang ik me kan herinneren verbonden aan de vrijeschool. Ik ben geboren in Rijswijk (ZH) en begon
als kleutertje op de vrijeschool in Delft. Ik heb ook de vrije middelbare school gevolgd, in Den Haag, en ben
toen doorgestroomd naar de vrijeschoolpabo in Zeist (toen nog Helicon).

Ik ben na 1,5 jaar met die studie gestopt, ik was nog te jong en onervaren om voor de klas te staan.
Ik besloot eerst te gaan werken en ik volgde een opleiding tot kindercoach.
Een boel ervaring en 2 kinderen rijker kwam ik in aanraking met onze school toen Lily begon in de kleuterklas.
Zodra ik het gebouw binnen liep begon het bij mij te kriebelen, ik hoor nou eenmaal thuis op de vrijeschool,
leerkracht zijn is mijn roeping.
Ik besloot mijn roeping te volgen en weer terug te gaan naar de VrijeschoolPabo. Ik ben inmiddels een heel
eind op weg met mijn opleiding, ik hoop volgend jaar af te studeren.
Ik heb heel veel zin om met jullie kinderen aan de slag te gaan en samen te gaan leren over de Vikingen en de
Edda, breuken te onderzoeken en te ontdekken waarom een koe een rompdier is en een octopus een
ledematendier.
Tot binnenkort!
Juf Anne

