Nieuwsbrief februari 2020

Agenda
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
1e Nassaustraat update van bestuurder
Praktische zaken
o Absenties – hoe en waarvoor ook
alweer?
o Deurbeleid
o Beleid te laat komen
o Aanmelden broertje of zusje
o Communicatie school en ouders

12 februari 9:00u-10:00u
Update 1e Nassaustraat – Bestuurder
Bart Hurkxkens informeert
13 februari
Carnaval op school – 13:05u einde
schooldag – dus ook klas 1w en 2w een
korte dag.
Vrijdag 14 februari t/m zondag 23
februari – Krokusvakantie
26 februari
Tussenrapportage klas 1 en 2 worden
gemaild
2 maart t/m 6 maart
Tafeltjesgesprekken voor klas 1 en 2

Praktisch informatie

Volgende nieuwsbrief: maart
Terugblik
Maria Lichtmis sloot de rij van de lichtfeesten. In sommige klassen werd
er een spiraal van binnen naar buiten gelopen. In klas 1 en 2 werden
de liedjes van Sint Maarten tot aan Maria Lichtmis gezongen. De
natuur wordt wakker!
Wat doen we in de klas?
In de klassen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het
carnavalsfeest. We dansen, zingen en versieren de klas en gangen.
We spreken over hoe je je allemaal kunt verkleden en lopen de
polonaise met elkaar. Het is feest!
Vooruitblik
De krokusvakantie of voorjaarsvakantie staat voor de deur! We
wensen iedereen alvast een fijne vakantie! J

Absenties
Uw kind ziekmelden of “later” melden?
Graag iedere dag van de afwezigheid
’s ochtends voor 8:30u een email sturen
naar:
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl
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

1e Nassaustraat update van bestuurder
Woensdag 12 februari zal Bart Hurkxkens – bestuurder van onze school – een updat geven wat betreft
onze school in wording op de 1e Nassausstraat.
Iedereen is van harte uitgenodigd, het is van 9:00-10:00u in de euritmiezaal.
Praktische zaken
Absenties – hoe en waarvoor ook alweer?
Zoals in iedere nieuwsbrief staat kun je je kind afmelden via het mailadres
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl.
Even ter verduidelijking/ herinnering welke regels hiervoor gelden:
1. Je meldt je kind iedere dag van afwezigheid ziek, ook als het voor meerdere dagen geldt.
2. Denk aan het vermelden van welke klas! Dit wordt nog wel eens vergeten en dat is onhandig voor
diegene die de absenties verzameld.
3. Meld je kind voor 8:30u af, de leerkrachten kunnen dan op tijd worden geïnformeerd over de reden
van afwezigheid.
4. Is je kind niet ziek maar ivm omstandigheden later op school? Ook dit kan via dit mailadres worden
doorgegeven.
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.
Is de deur dicht en wordt er niet opgedaan als je aanbelt? Dan kun je de school bellen, het nummer hangt
naast de deurbel.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Beleid te laat komen
School begint om 8:30u, zorg er dus voor dat je daarvoor al op school bent, later de klas inkomen stoort.
Per bouw zijn er de volgende afspraken bij te laat komen:
Ø Kleuterbouw (kleuterklassen) – Neem afscheid van je kind op de gang en laat je kind zachtjes de
klas binnenkomen. Ouder gaan dus niet meer mee de klas in.
Ø Onderbouw (klas 1 t/m 6)
– Om 8:30u gaat de deur van het lokaal dicht. Komt je kind voor een
dichte deur dan moet hij/zij op de gang wachten tot de deur weer opengedaan wordt.
Aanmelden broertje of zusje – uiterlijk 7 februari!
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 0206750419 of per e-mail administratie@ggsroeske.nl

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

