Nieuwsbrief januari 2020

Agenda
23 januari
Nieuwjaarslezing, start 20.00 uur
(inloop tot uiterlijk 19.50)

Wodanstraat 3, 1076 CC
vrijeschoolamsterdamwest.nl T: 020-3080026
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van januari.
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Terugblik
Wat doen we in de klas?
Vooruitblik – Maria Lichtmis
Nieuwe gezichten Hetteke en Noor stellen
zich voor
Update over de Nassaustraat van
bestuurder
Aanmelden broertje of zusje
Deurbeleid van de school voor ouders
Communicatie school en ouders

Volgende nieuwsbrief: februari
Terugblik
2020 is van start! Wij wensen jullie allen nog een Gelukkig
nieuwjaar!
Maandag 6 januari hebben wij met het team een
kunstzinnige start van het jaar gehad.
Jet Nijhuis, oude vrijeschool leerkracht gespecialiseerd in
de kunstzinnige vakken, heeft met ons gewerkt en
verteld over haar ervaringen met het oprichten van een
Vrije School. Zij begeleidde ons in het tekenen van de drie
wijze koningen, die opzoek zijn naar het kindje. Het was
een inspirerende en leerzame ochtend!

“De kracht van geluk” – Leo Bormans.
Locatie Zaal GGCA
(Geert Groote College Amsterdam)
Fred. Roeskestraat 84
27 januari
Ouderavond 1w en 2w – 19:30u start
30 en 31 januari
Staking onderwijs – school is dicht,
bericht van bestuurder volgt.

Praktisch informatie
Absenties
Uw kind ziekmelden?
Dit kan per mail via:
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl
Graag iedere dag van de afwezigheid
’s ochtends voor 8:30u een email.
Vermeld in het bericht de naam van
uw kind, klas en reden van afmelding.
Gevonden voorwerpen
Deze kun je vinden in het halletje van
de entree in de bak.
Contact
Emailadres van de school:
info@vrijeschoolamsterdamwest.nl
Directie: directie@vsaw.nl

Verder vinden we het leuk om te laten weten dat we al geruime tijd als team bezig zijn
met het vormen van onze identiteit als Vrijeschool Amsterdam West. Dit doen wij o.a.
onder begeleiding van Margareta von Salisch. Zij is een communicatietrainer met een
vrijeschool achtergrond. Het is enorm enthousiastmerend en verbindend!
Wat doen we in de klas?
In iedere klas klinken ergens op de dag wel de liederen rondom het jaarfeest
Driekoningen. Koningen met gaven lopen in de kleuterklassen rond met daarachter de
rest van de karavaan.
In de onderbouw – klas 1 en 2 – werd meteen de eerste schooldag na de kerstvakantie
het Driekoningenfeest gevierd, in de kleuterklassen wordt dit feest – en de sfeer die het
geeft – in de eerste weken van januari uitgespeeld.
Vooruitblik - Maria lichtmis –
Veertig dagen voor Kerstmis begint de lichtjestijd met het eerste lichtfeest: Sint Maarten.
We brengen dan een lichtje naar binnen om onze huizen te verlichten in de komende
donkere tijd. Veertig dagen na Kerstmis sluiten we de lichtjestijd af met het laatste
lichtfeest: Maria Lichtmis. We brengen dan het licht naar buiten, opdat de aarde wakker
wordt en haar kiemkracht gaat tonen.
Maria Lichtmis is het feest van Moeder Aarde. Van oorsprong was het feest
vruchtbaarheidsritueel, door de katholieke kerk werd het een feest ter ere van Maria.
Meegebrachte kaarsen worden gewijd en ter ere van Maria aangestoken. De mis vindt
plaats bij dit kaarslicht, vandaar het woord licht-mis. Maria en Moeder Aarde gaan
samen in dit feest van licht, vruchtbaarheid, verzorging en kiemkracht.
Een bekend ritueel bij het vieren van Maria Lichtmis is het omsmelten van de
kaarsstompjes die we in de afgelopen lichtjestijd verzamelden. Deze kaarsenrestjes
hebben we niet meer nodig nu het weer lichter wordt, en we smelten ze om tot
drijfkaarsjes, of walnootbootjes, of kaarsjes die we buiten in de grond laten stollen opdat
ze de wortelkindertjes wakker maken.
Deze feestdag valt op 2 februari en wordt in de kleuterklassen op 3 februari gevierd.
Wat betreft Carnaval zult u als ouder hierover via de contactouders en/of
klassenleerkracht geïnformeerd worden.
In de nieuwsbrief van februari gaan we inhoudelijk in op het feest.

Nieuwe gezichten Hetteke en Noor stellen zich voor:
Hetteke Jimenez

Mijn naam is Hetteke Jimenez en met mijn man en 3 bijna volwassen kinderen woon ik
aan de rand van Driebergen.
Sinds een week werk ik parttime in Amsterdam als IB’er (Intern Begeleider), zowel op
GGS1 als West. Op GGS1 werk ik alleen voor de kleuterklassen en klassen 1, op West voor
alle klassen. Het is de bedoeling dat ik uiteindelijk alleen voor West ga werken.
Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk voor leerontwikkeling, Inner Focus, en werk met
kinderen op verschillende scholen of bij hen thuis.
De afgelopen jaren heb ik als IB’er, RT’er (Remedial Teacher) en specialist
hoogbegaafdheid op verschillende vrijescholen gewerkt. Nu is het tijd om mij weer meer
te verbinden aan 1 school (voorlopig 2 scholen…) en ik ben blij dat ik deze kans in
Amsterdam heb gekregen.
Ook heb ik 10 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. Al woon ik alweer een tijd in
Nederland, reizen blijft een passie en in februari ga ik dan ook 2 weken naar India met
mijn oudste zoon. We gaan o.a naar Kolkata, de stad waar Maroesja deze maand is! Ik
ben erg benieuwd naar haar verhalen. In Kolkata heb ik 3 jaar gewerkt en een school
voor straatkinderen opgezet. Ik heb veel zin om mijn zoon Kolkata te laten zien, de stad
waar hij geboren is.
Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging en heb er veel zin in.
Vriendelijke groet, Hetteke
Noor Zomerman

Beste ouders van Vrijeschool West,
Nu Lieke dan echt is vertrokken heb ik tijdelijk het stokje van haar overgenomen en zal ik
tot de zomervakantie waarnemend schoolleider zijn. De komende maanden wordt
gekeken hoe en door wie het schoolleiderschap zal worden vormgegeven na de
zomervakantie. Op de dinsdagochtend zal ik zoveel mogelijk aanwezig zijn op de locatie
West.
Deze functie doe ik momenteel naast mijn functie als waarnemend schoolleider op het
Plein, totdat daar een nieuwe directeur kan beginnen. Het Plein is de plek waar ik ben
begonnen als leerkracht, alweer een hele poos geleden. Ik heb daar “een rondje” klas 1
tot en met 6 gedaan, heb in duo’s klassen gehad (waaronder met juf Anna), heb als
orthopedagoog gewerkt met kinderen met leer- en gedragsproblematiek en ben intern

begeleider geweest. Dit schooljaar ben ik gestart als adjunct-directeur. Ondertussen zijn
mijn eigen kinderen ook naar het Plein gegaan, die zitten inmiddels alweer in klas 4 en 6.
Vanaf de zijlijn heb ik in de afgelopen jaren de oprichting van de Vrijeschool West
meegemaakt. Mijn “onderwijsroots” liggen duidelijk in Zuid, maar ik kijk ernaar uit om de
komende maanden de blik te verbreden richting het westen en mij de komende
maanden intensiever te verbinden met, en mee te helpen aan, de verdere opbouw van
deze school.
Voor vragen kan gemaild worden naar n.zomerman@ggsplein.nl
Hartelijke groet, Noor
Update over de Nassaustraat van bestuurder – Bart Hurkxkens
Amsterdam, 13 januari 2020.
Betreft: ontwikkelingen gebouw Eerste Nassaustraat.
Beste ouders/verzorgers,
Graag geef ik u een update over de stand van zaken van het te renoveren gebouw van onze nieuwe school.
Nadat er een vertraging was opgetreden, omdat de Monumentencommissie van het Stadsdeel West het eerste
ontwerp van de architect niet goedkeurde, is er op 20 november j.l. een presentatie geweest van
verscheidene aannemers om te komen tot een gunning van deze renovatie. Deze aannemersselectie verliep
voorspoedig, en we konden naar tevredenheid met de beste partij in zee gaan. De voorbereidingen voor de
start van de renovatie waren in volle gang, toen de Monumentencommissie nog aanvullende eisen stelde.
Pas als de Monumentencommissie akkoord is kan er een gebruiksvergunning worden afgegeven en kan er
gestart worden. Op dit moment is de stand van zaken dat de Monumentencommissie uiterlijk 30 maart
definitief uitsluitsel moet geven. Maar we zijn in druk overleg met de commissie en de gemeente (Stadsdeel
West en Centrale Stad) om dit sterk te versnellen, en dat lijkt te gaan lukken.
Aan de ene kant lijkt de Monumentencommissie “dwars te liggen”, maar het betrekken van een Monument
vereist ook een zorgvuldigheid die de gebruikers ten goede kan komen.
Een voordeel van de vertraging is verder dat de architect nog gedetailleerder zijn ideeën in het gebouw kan
leggen en dat de aannemer meer voorbereidingstijd krijgt, wat in een later stadium tijd kan besparen.
Omdat de bouwtijd op ongeveer 1 jaar wordt ingeschat, loopt ook de oplevering en daarmee het moment van
betrekken van het gebouw vertraging op. Zodra de bouw gestart wordt zal ik u dat laten weten.
Hartelijke groeten,
Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder.

Aanmelden broertje of zusje
Het aanmelden van een broertje of zusje kan al vanaf de 2e verjaardag tot enkele
maanden na de 3e verjaardag.
Een broertje of zusje (mits op tijd aangemeld) heeft altijd een plaats garantie.
Voor de aankomende plaatsingsronde dienen broertjes of zusjes die geboren zijn tussen 1
september t/m 31 december 2016 uiterlijk 7 februari a.s. aangemeld te zijn bij de
leerlingenadministratie. Het aanmeldformulier kunt u downloaden via de
website www.geertgrooteschool.nl/aanmelden.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u op vrijdag contact opnemen met de
leerlingenadministratie via 020-6750419 of per e-mail administratie@ggsroeske.nl
Deurbeleid van school voor ouders
De deur wordt ’s ochtends om 8:20u opengedaan een gaat dan “op het haakje” (het is
eigenlijk een lintje J ) zodat iedereen makkelijk naar binnen kan. Na de start van de
school gaat de deur dicht. Zo houden we de school veilig.
Ditzelfde geldt voor ’s middags als de school uit is.
Ben je als ouders te laat of kom je voor het einde van de schooltijd op school iets doen?
Sluit dan de deur goed achter je a.u.b.
Het gebeurt nu soms dat de deur open is gezet door ouders voor elkaar en dat is niet de
bedoeling.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Communicatie school en ouders (herhaald bericht van vorige nieuwsbrief)
Op de Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) hanteren wij schoolbreed de volgende
afspraken wat betreft communicatie met ouders:
•
•
•
•

Inhoudelijk wordt er niet gecommuniceerd via de mail
De klassenleerkracht geeft aan bij de eigen oudergroep hoe de communicatie wel
verloopt, bijvb. om iets door te geven of een afspraak te maken.
Mocht er wel gemaild worden is de reactietijd op een mail 4 dagen.
Voor ziekmelding kunnen ouders bij het speciale emailadres terecht -> zie
“Praktische informatie” op de eerste pagina van de nieuwsbrief.

Met hartelijke groeten, team Vrijeschool Amsterdam West

