Nieuwsbrief # 5: We zijn begonnen!
20 sept. 2018
Beste ouders en verzorgers van Vrijeschool Amsterdam West,
Een bijzondere nieuwsbrief, deze eerste nieuwsbrief van ons eerste schooljaar! De eerste
nadat de 1e klassers over de brug gingen en de overtocht naar de Wodanstraat maakten. De
eerste nadat alle ouders en kleuters onder de rozenboog door liepen om naar onze nieuwe
klassen te gaan. We zijn begonnen!
Fijn om u via deze weg het laatste nieuws over onze school te kunnen mededelen. Hier vindt
u steeds praktische informatie over school, berichten over de Jaarfeesten en een
denkbeeldig kijkje in de klassen.

Kijkje in de klas
In de kleuterklas maakten we brooddeeg en aten de volgende dag ons zelfgebakken brood
van ons zelf gemalen meel. Plakten we zonnebloemen en ontdekten we hoe je de ‘huisjes’
van een zonnebloempitje kunt openmaken om bij het pitje te komen. Zongen we terwijl het
regenwater van buiten soms ook naar binnen kwam. (Gelukkig zijn alle putten buiten
doorgeprikt en houden we het binnen nu droog.) Leerden we in de eerste klas als eerste de
koningsletter K en sieren nu de vuurvogels die de kinderen maakten van de letter V de
muur.

Absenties
Uw kind ziekmelden kan per mail via absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl
Graag 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.
Vakanties
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):
● 18-10-2018 en 19-10-2018
● 26-11-2018 en 27-11-2018
● 21-12-2018
● 07-01-2019
● 14-02-2019 en 15-02-2019
Spelen kan na school in de Olympiaspeeltuin naast de school. Daar is ook een toilet
waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Michaëlsfeest
Vrijdag 28 september vieren we op school het Michaëlsfeest.
In het verhaal van de aartsengel Michaël vecht hij met zijn engelen tegen de draak (het
kwaad). In de kleuterklas spreken wij niet over de draak en het kwaad omdat de kleuter
helemaal nog van het goede uitgaat. De moed en kracht van Michaël worden in de
kleuterklas meegenomen in de spelletjes die we in de klas doen. Zo doen we het spel van
de smid die met zijn kracht het ijzer omvormt. Oogsten is heel symbolisch: kracht
verzamelen om ook fysiek de winter door te komen. De zonnekracht vind je in de natuur,
waar we nu haar vruchten kunnen plukken. In de 1e klas wordt het verhaal van Sint Joris en
de draak verteld.
Met het Michaëlsfeest verwachten we alle kinderen met rode kleren op school.
In de week van het feest zal juf Anna ’s ochtends zingen met ouders in de hal. Een mooie
gelegenheid om de liedjes te leren en een fijne manier om de dag te beginnen.
De vrijdag van het feest starten we met een tafelspel voor de kinderen van alle klassen.
Daarna zullen de kinderen op ons schoolplein een zintuigenparcours doorlopen en mogen
langs het appelvrouwtje gaan. De eerste klas zal hun appelvrouw-appeltje in hun klas gaan
oppeuzelen, waarna ze op pad gaan naar het Beatrixpark. Ouders krijgen hier nog bericht
over.
Voor de kleuters is het een echt herfst- en oogstfeest. Op deze dag mogen alle kinderen iets
van de oogst in een mandje meebrengen, bijvoorbeeld noten, kastanjes, appels, pruimen,
peren, wortels en aardappels. De kinderen mogen hun mandje die ochtend in het midden
van de kring neerzetten, zodat we een mooie oogsttafel hebben.
Een moedige Michaëlstijd toegewenst!
Hulp
We zijn enorm blij me alle hulp van ouders. Er valt ook een heleboel te maken, op te ruimen
en te ordenen in ons nieuwe ‘huis’. Vlakbij de kamer van Maroesja hangt er daarom een lijst
met klusjes aan de muur. Wie tijd heeft om een klusje te klaren; graag melden bij iemand
van het team.
Hartelijk dank, het wordt erg gewaardeerd!

Bericht van de directeur: zij-instroom GGS1.
Amsterdam, 20 september 2018
Beste ouders van Vrijeschool Amsterdam West,
Het afgelopen schooljaar heeft een aantal ouders aangegeven dat ze graag zouden willen
overstappen naar de GGS1 op het Plein, als er daar plaats is voor leerlingen. Formeel gaat
het dan over zij-instroom op de GGS1.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er ruimte zal zijn voor een aantal leerlingen in de
toekomstige eerste klas (per september 2019) op het Plein. Er is op dit moment geen plaats
in kleuterklassen op het Plein.
In de komende periode tot de herfstvakantie willen wij ouders van kinderen in de betreffende
leeftijdsgroep de mogelijkheid geven om kenbaar te maken dat ze willen overstappen. We
gaan dit proces transparant vormgeven en nemen hierin vanzelfsprekend ook de MR mee.
In de week van 24 september zullen ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep bericht
krijgen over de procedure.
Hartelijke groet,
Lieke Hobus

Met hartelijke groeten van team Vrijeschool Amsterdam West

