Amsterdam, 9 september 2022
Lieve ouders,
De gouden weken zijn in volle gang.
Bij aanvang van het schooljaar maken we veel
ruimte en tijd vrij te werken aan een fijn klimaat in
de klas en op school.
De leerkrachten besteden extra aandacht aan het
(opnieuw) vormen van de groep, de
klassengebruiken en omgangsregels die op school
gelden en je plek vinden in de klas.
Hiermee leggen we de basis voor de groeps- en
gewoontevorming.
We doen veel spelletjes, leren elkaar (nog beter)
kennen en ook in de vergaderingen reflecteren we
op de sociale vorming in elke klas en geven we
elkaar tips en feedback.
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard!
Esther

Agenda
Michaelsfeest/ oogstfeest: 29 september 2022
Studiedag: 30 september, de kinderen zijn deze dag
vrij!
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 werkdagen: ma, di, do
vrij (halve dag)
Intern Begeleider: ib@vsaw.nl werkdagen di, woe,
do, vrijdag
Concierge: concierge@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

De GMR
Voor de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoeken we een ouder.
De GMR is een orgaan dat personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigt op bestuursniveau. De mensen
(ouders en personeelsleden) die hierin zitting hebben houden zich bezig met onderwerpen die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle vrijescholen in Amsterdam en Amstelveen.
De GMR komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen. Je hoeft geen lid te zijn van de MR om deel uit te maken van de
GMR!
Wanneer je interesse hebt of een vraag hierover, graag een mailtje naar Mara, moeder van Berk uit klas 5 en
voorzitter naar de MR: mara@schepsel.nl
Aanvulling jaarkalender
In de herhaling
Studiedag op 30 september, dit betekent dat de kinderen de gehele dag vrij zijn!
Sint Jan onderbouw: start om 16.30 uur
De laatste schooldag eindigt op 21 juli voor de klassen 1 t/m 5 om 13.00 uur
Voor de kleuterklassen eindigt het schooljaar op 20 juli met het Kronenfeest. De kleuters zijn op 21 juli vrij.
Nieuwe leerkracht Mohamed Kebdani
Vanaf 15 september heeft klas 4 een nieuwe leerkracht: meester Mohamed!
Samen met juf Anne, die al begonnen is, zal meester Mohamed de kinderen meenemen in het vierde leerjaar.
Mohamed rondt nu zijn werk af op zijn ‘oude’ school en hij heeft veel zin om bij ons te beginnen op 15
september. Ik wens hem, Anne en de klas veel plezier en een heel leerzaam schooljaar toe!
Een dank aan juf Annelinde die in het diepe sprong en samen met juf Anne de eerste weken van klas 4 vormgaf.
Juf Annelinde zal betrokken blijven bij de klas als vakleerkracht op de woensdagen.
De ouderacademie
Graag organiseren we dit schooljaar als directiecollectief meerdere ouderavonden of lezingen rondom een
aansprekend thema.
Binnenkort hopen we een brochure te presenteren waarin we alle avonden presenteren zodat jullie een keuze
kunnen maken en hopelijk verschillende avonden kunnen bezoeken.
De eerste avond, georganiseerd door Geert Grooteschool 2, is gepland op 13 september 2022
Op deze avond geeft Marianne de Nooij, werkzaam bij de Christengemeenschap en auteur van verschillende
boeken, een lezing over de achtergronden van de jaarfeesten. Jullie zijn van harte welkom en aanmelden
vooraf is niet nodig.
Locatie: GGS2, Fred Roeskestraat 82 in Amsterdam.
Op 3 oktober 2022 wordt op vrijeschool Kairos de volgende lezing voor ouders georganiseerd.
Jacques Meulman zal jullie die avond meenemen in de ontwikkelingsfasen van het kind.
Ik informeer jullie in de volgende nieuwsbrief nader.

