Nieuwsbrief # 7: Donkere dagen van het jaar
November 2018
Beste ouders en verzorgers van Vrijeschool Amsterdam West,
Speciaal voor Sint Maarten gingen de doeken al even voor onze ramen en werden de eerste
lichtjes binnen aangestoken. Door de half verduisterde school liepen onze kinderen met hun
brandende lantaarntje. Symbool voor het licht dat we weer naar binnen halen, nu het buiten
donkerder wordt.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
●

●
●
●
●

Praktische zaken:
o Deurbeleid
o Aanwezigheid directeur Lieke Hobus
o Agenda
Terugblik Sint Maarten
Informatieochtend nieuwe ouders: 30 november
Informatieochtend VSAW: 7 december
Vooruitblik Adventstijd

Deurbeleid
Onze deur gaat ’s morgens om 8.20 uur open. Graag zien we de kinderen voor 8.30 uur in
de klas zodat we met alle kinderen gezamenlijk kunnen starten. Zorg dat u op tijd bent! Het
is fijn voor uw kind om te starten met de andere kinderen, en het is fijn voor de klas om
ongestoord de ochtendkring te starten.

Aanwezigheid directeur Lieke Hobus
Lieke Hobus is aanwezig op maandag van 12 tot 13.30 uur, woensdag de hele ochtend en
donderdag van 08.30-10.00.
Verder is zij goed bereikbaar op directie@vrijeschoolamsterdamwest.nl, en haar
telefoonnummer is: 06-14352875.

Agenda
vrij 30/11/2018

9.15 tot 10.30 Informatieochtend nieuwe ouders

vrij 07/12/2018

08.35 tot 09.15 Informatieochtend voor ouders VSAW

ma 03/12/2018

1ste advent

wo 05/12/2018

Sint Nicolaas viering

do 06/12/018

om 09.30 uur op school

Terugblik Sint Maarten
Op de dag voor Sint Maarten kwamen er al heel wat grote takken onze school binnen. Bijzonder om
te zien hoe vaders en moeders op fietssturen en in bakfietsen vers gesnoeide takken door de straten
mee voerden naar ons gebouw. De kleuters verzamelden buiten manden en zakken vol bladeren om
over onze vloeren uit te strooien. Zo maakten we samen in de school een herfstbos.
Toen op de ochtend van Sint Maarten de schooldeuren open gingen en ieder zich naar de klas
spoedde, werd duidelijk dat we er allemaal een beetje stil van werden. Die verwondering klonk in de
euritmiezaal door waar de 1e klas en ouders zongen onder begeleiding van pianist Paul en bleef ook
bij de kinderen toen ze, na het afscheid van de ouders, samen in een lange rij met hun lichtjes door
de school liepen. Beneden in onze hal gingen de voetstappen het aller traagst; daar zat een ‘rijke
man’ die aan ieder kind een chocolade munt uitdeelde.

Informatieochtend nieuwe ouders
Op vrijdagochtend 30 november is er van 9.15 tot 10.30 uur op onze school een informatieochtend
voor nieuwe ouders. Onze directeur Lieke Hobus zal vertellen over ons onderwijs en onze school.
Nieuwsgierig naar vrijeschool onderwijs, of benieuwd hoe inschrijving op onze school werkt?
Van harte welkom!

Informatieochtend voor ouders VSAW
Op vrijdagochtend 7 december is er van 08.35 tot 09.15 uur een informatieochtend met
directeur Lieke Hobus over de stand van zaken ten aanzien van de verplaatsing naar West.
Hoe staat het met de verbouwing van de Nassaustraat? Welke stappen worden er nog
genomen? Is er al een 1ste klas meester/ juf? Genoeg vragen om bij stil te staan.

Vooruitblik Adventstijd
Maandag 3 december is de start van de Adventstijd op school. Graag zetten we de traditie voort van
muziek in de hal in de ochtend, dat vormt altijd een bijzondere start van de dag. Die muziek, die
verzorgen we met z’n allen…
In de hal beneden, op de klapdeuren naast de seizoenskast, hangt nu een muzieklijst. Iedere dag
zoeken we mensen die van 8.15 tot 8.30 uur muziek kunnen maken. Een aantal dagen zijn al
ingevuld, zo zal het ouderkoor Kerstliederen laten horen en ook als team zullen we voor jullie zingen.
Speel je piano of een ander instrument of zing je graag; schrijf je dan in!
Leuk om te doen en zo dragen we met de hele school de stemmige Advent-sfeer.

Met hartelijke groeten, team Vrijeschool Amsterdam West

