Nieuwsbrief # 4: Einde schooljaar en nieuw begin
13-07-2018
Beste ouders en verzorgers van Vrijeschool Amsterdam West,
Hierbij krijgt u het laatste nieuws over onze school. Met onder andere informatie over de
laatste schoolweek van dit jaar, de eerste schoolweek in september en een nieuwe manier
van ziek melden: per mail via absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl

Picknick West
Vrijdag 29 juni kwamen ouders, kinderen en het hele West team informeel bij elkaar voor
een picknick, bij het toekomstige schoolgebouw aan de Wodanstraat. De kinderen hebben
naar hartelust gespeeld in de heerlijke zomerzon en onder het genot van een hapje en
drankje hebben ouders en het West team elkaar wat beter leren kennen. Aangezien er nog
flink gewerkt werd in het schoolgebouw kon men niet naar binnen voor een rondleiding,
maar vanaf het schoolplein aan de achterkant hebben ouders en kinderen toch door de
ramen een blik naar binnen kunnen werpen. Het was een fijne middag en heeft zeker
voorzien in een behoefte van alle betrokkenen: een beeld te krijgen van wat iedereen kan
verwachten in september!
Bijdrage van Marieke Peters
Ouderavond eerste klassen: Heel veel eerste keren
De 1e ouderavond voor de toekomstige 1e klas begonnen we gezamenlijk in de
euritmiezaal. Samen zongen we het lied waarmee we de 1e klassen op de 1e schooldag
zullen toezingen terwijl ze over de brug gaan en zich vervolgens bij hun 1e klas juf zullen
verzamelen. Wat klonk het mooi en voelde het warm (en dat kwam niet alleen door de
zomeravond die buiten lonkte).
Daarna ben ik met mijn “nieuwe oudergroep” naar een klaslokaal gegaan voor een 1e echte
kennismaking. Het was een klein groepje mensen vanuit verschillende richtingen. Zowel van
verschillende scholen als met verschillende achtergronden en beroepen. En samen keken
we één kant op: het begin van een nieuwe klas met een nieuwe juf op een nieuwe school!
Fijn om zo even samen te zijn geweest, ik kijk uit naar een nieuw begin!
Zomerse groet, juf Anna Schellekens
Laatste schoolweek
Tijdens de komende laatste week voor de zomervakantie wordt in elke klas speciale
aandacht besteed aan de verhuizing. Elke juf geeft dit op eigen manier vorm met de
kinderen. Voor alle toekomstige eersteklassers is op 18 juli het Kronen-feest. Informatie over
het verloop van dit mooie ritueel krijgt u allen van uw eigen juf.
Ziek melden
In het nieuwe schooljaar kunt u uw kind(eren) voortaan ziek melden per email: via
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl. Stuur iedere dag van de afwezigheid ’s ochtends
voor 8.30 uur een email. Vermeld in het bericht de naam van uw kind, klas en reden van
afmelding. Bijvoorbeeld: “Anneke Jansen uit klas 4 is ziek”.
Eerste schoolweek in september
Hier alvast de belangrijkste informatie voor de eerste schoolweek vanaf 4 september:
● Dinsdag 4 september, om 8:25 komen alle eersteklassers op het Hygieaplein.
○ Leerlingen van 8K en 9K verzamelen in de Euritmiezaal
○ Leerlingen van 6K verzamelen in de tuin van hun oude klaslokaal
○ Eersteklassers die van andere scholen komen verzamelen bij juf Tal in de
Euritmiezaal
○ Ouders van alle eersteklassers zijn welkom om aanwezig te zijn.
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●
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●

Na het ‘bruggenritueel’ gaat de eerste klas onder leiding van Anna in een rij
naar de Wodanstraat. Ouders sluiten achteraan in de rij. Op de Wodanstraat
worden ze feestelijk ontvangen en lopen ze onder bogen door de school in
Dinsdag 4 september 11:00-12:00 uur: alle ouders van nieuwe kleuters van vier jaar
oud zijn met hun kind welkom in de kleuterklas. Hier kunnen zij kennismaken met de
leerkracht.
Dinsdag 4 september: alle 1ste klas kinderen uit om 12 uur.
Woensdag 5 september: Alle kinderen, nu ook de kleuters, beginnen op woensdag 5
sept om 8:25.

Schooltijden
De schooltijden op een rij:
Kleuters

Ma - vrij

08:30 - 13:05

Het hele schooljaar

Oudste kleuters

ma, wo, do, vrij

08:30 - 13:05

Het hele schooljaar

dinsdag

08:30 - 14:45

Vanaf 25 september
‘18

ma, wo, do, vrij

08:30 - 13:05

De eerste
schoolweek

dinsdag

08:30 - 14:45

Vanaf 11 september
‘18

donderdag

08:30 - 14:45

Na kerstvakantie
‘18/’19

Klas 1

Coördinatie en taakverdeling
De organisatie op de Wodanstraat ziet er als volgt uit:
Voor alle voorkomende vragen kunt u als eerste bij uw eigen klassenleerkracht terecht.
Esther de Koning wordt de coördinator van de school op de Wodanstraat en aanspreekpunt
voor ouders. Conciërge Maroesja van Vugt is er voor alle praktische zaken. Lieke Hobus zal
regelmatig op school aanwezig zijn, onderhoudt nauw contact met alle leerkrachten en blijft
als directeur eindverantwoordelijk.
Klussers gevraagd op 30 en 31 augustus!
Aan het einde van de zomervakantie hebben we twee dagen gepland om te klussen op de
Wodanstraat om de school en de klassen helemaal klaar te maken voor het nieuwe
schooljaar. Hier hebben we de hulp van jullie, de ouders heel hard bij nodig. Laat die
spierballen rollen en schrijf je in voor een halve of hele dag noeste arbeid! Neem, als je hebt,
je gereedschap mee. Inschrijflijsten komen te hangen bij de kleuterklassen, of je kunt je
melden bij het Klusteam via Fleur Voorneman <fleurvoorneman@hotmail.com. We gaan er
iets moois van maken!
Vakantierooster
Herfstvakantie: 20-10-2018 t/m 28-10-2018

Kerstvakantie: 21-12-2018 t/m 7-1-2019
Voorjaarsvakantie: 16-02-2019 t/m 24-02-2019
Meivakantie: 19-04-2019 t/m 05-05-2019
Junivakantie: 30-05-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie: 15-07-2019 t/m 25-08-2019
Studie-/planningsdagen (leerlingen vrij):
● 03-09-2018
● 18-10-2018 en 19-10-2018
● 29-11-2018 en 30-11-2018
● 21-12-2018
● 07-01-2019
● 14-02-2019 en 15-02-2019
We wensen u een fijne zomer toe!
Hartelijke groet,
Stuurgroep Vrijeschool Amsterdam west

De kabouters van juf Annelinde waren natuurlijk ook van de partij bij de picknick!

