Nieuwsbrief # 8: De lente komt eraan!
Maart 2018

Beste ouders en verzorgers van Vrijeschool Amsterdam West,
Maart roert zijn staart!
De stralende lentedagen in februari hebben plaats gemaakt voor koud en stormachtig weer..
Gelukkig bloeien buiten én binnen prachtige sneeuwklokjes!

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
●

●
●
●
●
●

Praktische zaken:
o Deurbeleid
o Contact met directeur Lieke Hobus
o Agenda
Terugblik: Carnaval
Ondertussen in de klassen
Vooruitblik: Palmpasen vrijdag 12 april 2019
Bericht van juf Anna over lentekoor voor lentemarkt.
Verandering mailing Nieuwsbrieven Vrijeschool Amsterdam West

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.
Contact directeur Lieke Hobus
Lieke Hobus is elke woensdagochtend aanwezig op Vrijeschool Amsterdam West.
Daarnaast is ze bereikbaar op: l.hobus@ggsplein.nl en tel. 06-14352875.
Agenda
do 14-03-2019

Ouderavond klas 1

vrij 15-03-19

Lerarenstaking, alle kinderen vrij!

wo 20-03-2019

MR vergadering 20-22 uur

26/03/19-29/0319

tafeltjesgesprekken klas 1

Terugblik Carnaval
Wat was het een feestelijke dag!
Leuk om te zien dat veel kostuums zelf gemaakt waren. Een vrolijk moment op de dag was
toen alle klassen in een polonaise door de gang liepen. Er werd in alle klassen fijn gespeeld,
in de 1e klas werden er toverballen gevilt en de school werd ‘versierd’ door de heerlijke geur
van popcorn en pannenkoeken. Samen sloten we de dag af met het Jan Klaassen
poppenkastspel in de euritmiezaal. Een geslaagde dag en dank aan alle hulpouders!

Ondertussen in de klassen:
In de kleuterklas zijn we bezig met de lente, moeder aarde wekt de wortelkindertjes die
bloemenkindertjes worden.
De eerste klas heeft na de krokusvakantie een taalperiode afgerond. Er werd volop
geschreven, zelfs al zelfgemaakte verhaaltjes! Helaas was juf Anna ziek die week, maar
gelukkig waren er vervangers die er samen met de klas een mooie week van maakten.
Inmiddels is begonnen met een nieuwe rekenperiode, waarbij o.a. flink geoefend wordt met
de rijen van 2 en 3. Ook proberen we groepjes eerlijk te verdelen, zowel in de les als in het
naar buiten gaan: als we met 16 kinderen zijn, in hoeveel tweetallen lopen we dan naar
buiten?

Vooruitblik: Palmpasen vrijdag 12 april 2019
Vrijdag 12 april vieren we Palmpasen. Zie de volgende nieuwsbrief voor meer informatie.
Wel willen we alvast aankondigen dat vanaf dinsdag 3 april er weer met juf Anna gezongen
wordt in de euritmiezaal in de ochtend. Dit gebeurt dan op de dinsdag, woensdag en
donderdag. En uiteraard vrijdag 12 april.
Fijn als veel ouders in de ochtend mee komen zingen. Nemen jullie zelf de liedbundel mee
van thuis die speciaal voor de jaarfeesten is gemaakt? ☺

Bericht van juf Anna over lentekoor voor lentemarkt
Met Advent zorgde een ouderkoor op twee ochtenden voor stemmige muziek, geleid door
mij. Wat was het plezierig om dit met ouders te doen!
Daarom weer een nieuw project: de lentemarkt!
Vanaf april repeteren we 6 keer op donderdagavond van 20u-21u op het WG-terrein (Anna
Spenglerstraat 79) in een werkplaats waar we tussen de werkbanken, de zagen en hamers
mogen zingen.
Ik zou het fantastisch vinden als hier weer ouders aan mee willen doen en het zou helemaal
fantastisch zijn als er dit keer ook tenoren en/of bassen mee zouden willen zingen!
Hoe meer diversiteit aan stemmen in de groep, hoe beter! We zullen vrolijke, stemmige en
wellicht zelfs swingende liederen zingen uit verschillende landen. Je hoeft geen geschoold
zanger of zangeres te zijn en je zit er niet aan vast als je een keertje wil komen proeven.
Repetitiedata zijn:
April: 4, 11 en 18
Mei: 9, 16 en 23
De opvoering is op 25 mei op de lentemarkt. Het tijdstip wil ik graag met het koor
afstemmen.
Leuk als je (weer) meedoet, meld je a.u.b. aan bij de contactouder van de klas, zij kunnen
het dan aan mij doorgeven.
Muzikale groet, juf Anna

Verandering mailing Nieuwsbrieven Vrijeschool Amsterdam West
In de opstartfase van onze school is de nieuwsbrief ook verstuurd aan de ouders van jonge
kinderen, die al wel staan ingeschreven op de Vrijeschool Amsterdam West, maar nog geen
vier jaar zijn. Vanaf nu komt daar verandering in: alleen ouders van kinderen die
daadwerkelijk op school zitten zullen de nieuwsbrieven ontvangen. U kunt de nieuwsbrieven
ook teruglezen op de website van de school.
Met hartelijke groeten, team Vrijeschool Amsterdam West

