Nieuwsbrief #2 Juni 2018
Beste ouders en verzorgers van Vrijeschool Amsterdam West,
Hierbij vindt u onze tweede nieuwsbrief.
Lentemarkt zeer geslaagd
Onze kraam op de Lentemarkt heeft veel aandacht gekregen van bezoekers en ouders. Veel
dank aan alle betrokkenen, het was een zeer geslaagde dag!

Verbouwing Wodanstraat
Momenteel wordt het pand aan de Wodanstraat verbouwd. Alle belangrijke zaken worden
nagelopen, zoals (brand)veiligheid, elektra, sanitair en (warm)watervoorzieningen. Ook
worden muren en houtwerk binnen geschilderd. Na de verbouwing zullen er vast nog wat
kleine klussen overblijven, waarvoor we graag aanspraak maken op de hulp van ouders.
Wilt u meehelpen klussen, meld u dan graag bij de leden van de Wodangroep:
Maroesja Van Vugt (conciërge), Anna Schellekens (klas 6), Annelinde Schouten (6K), of bij
de volgende ouders: Fleur Voorneman, Annemarie Prein, Maartje van der Hoeven, Marieke
Peters
Verhuizing
We zijn in gesprek met verschillende verhuizers om de klassen te laten verhuizen. Zoals u
eerder heeft vernomen van Lieke Hobus, is de laatste schooldag voor de kleuters
woensdag 18 juli a.s. Het kronenfeest vindt op deze dag plaats. Daarna kunnen we alles
inpakken en komt de verhuiswagen. Woensdagmiddag en donderdag gebruiken we om te
verhuizen en op vrijdag kan alles uitgepakt worden. Op zaterdag 21 juli begint voor iedereen
de vakantie.
Ouderbijeenkomsten
Tijdens de inloopochtenden informeert de stuurgroep over de laatste ontwikkelingen in het
traject naar West, er is gelegenheid tot vragen stellen en soms is er gezamenlijk gesprek
rond een specifiek thema. Soms wordt ook een gezamenlijk bezoek gebracht aan de
toekomstige locatie Wodanstraat 3.
De volgende inloopochtend is op 6 juli 2018
Tijd: 08:45 - 10:00
Locatie: de rode zaal op het Hygieaplein 7.
Ouderbijeenkomst klas 1
Specifiek voor de toekomstige leerlingen van klas 1 is er een kennismakingsbijeenkomst met
juf Anna.
Datum: 2 juli 2018
Tijd: inloop 19:15, start 19:30
Locatie: Euritmiezaal GGS1
Picknick Vrijeschool Amsterdam West
Op 29 juni is er een picknick voor alle ouders en kinderen van Vrijeschool Amsterdam West,
om kennis te maken en een eerste samenzijn te vieren met elkaar. We hopen dat u allen
kunt komen!
Datum: 29 juli 2018
Tijd: 14:00-15:30
Locatie: Speeltuin aan de Wodanstraat, naast de Olympiaschool
Er is nog plaats in de eerste klas!
Hoewel de klas al aardig begint te vullen, zijn er toch nog een aantal plaatsen voor nieuwe
leerlingen in de aankomende eerste klas (groep 3) op Vrijeschool Amsterdam West!

Helpt u mee dit nieuws te verspreiden? U kunt bijgevoegde digitale flyer verspreiden, of de
geprinte versie ophalen bij school om in uw buurt bij geschikte winkels of sportclubs achter
te laten. Hartelijk dank!
BSO
De BSO van Het Kleine Huis start komend schooljaar met een eigen groep op de
Wodanstraat. Dit betekent dat de kinderen dus niet na school naar het Plein lopen, maar op
de locatie zelf worden opgevangen.
Piano
Goed nieuws: We hebben een piano gevonden voor de begeleiding bij Euritmie!

We hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij schoolleider Lieke Hobus,
liekehobus@gmail.com en bij kwartiermaker Gerben Deenen:
info@vrijeschoolamsterdamwest.nl
Hartelijke groet,
Stuurgroep Vrijeschool Amsterdam West

