11 december 2020
Beste ouders,
Terwijl ik aan de keukentafel werk aan deze
nieuwsbrief, roert mijn man in zijn stoofpot
op het fornuis. De houtkachel brandt.
Vanuit deze sfeer denk ik terug aan de
afgelopen schoolweek.
De school voelt knus. Vooral wanneer we in
de ochtend, begeleid door Adventmuziek,
met de kinderen in een -door kaarsjesverlichte school naar de klassen lopen. Ik zie
kinderen en leerkrachten genieten hiervan.
In de kleuterklassen wordt het
kerstspelletje elke ochtend gespeeld. Rode
wangen neem ik waar bij de kleuters, en
ook vaak bij de juf, nadat het spel gespeeld
is. De Adventtijd wordt intensief beleefd en
ik merk dat het bijdraagt aan een goed
pedagogisch klimaat op school.
Dit vind ik zo’n prachtig nevendoel van het
Vrije Schoolonderwijs. Door gezamenlijk te
vieren en samen te beleven ontmoeten we
elkaar op een natuurlijke manier in wie we
zijn. Eerbied en verwondering,
voortkomend uit de beleving van de
seizoenen en jaarfeesten, zijn fundamenten
waarop wij binnen de school als ook jullie
thuis, in de gezinssituatie, kunnen verder
bouwen.
Esther Kitzen, directeur VSAW

Agenda
17 dec: leerlingen uit om 13.05
18 dec: leerlingen vrij, start kerstvakantie
18 dec. t/m 3 jan kerstvakantie
4 jan. Leerlingen vrij ivm studiedag
Praktische zaken
Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid ’s
ochtends voor 8.30 een bericht naar
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl
vermeld de naam van uw kind, de klas en de
reden van afmelding.
Contact:
Directie: directie@vsaw.nl
Intern Begeleider: ib@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Kleding om lekker buiten te spelen
Het is vaak koud en nat als we naar buiten gaan. Willen jullie svp de kinderen hierop
voorbereiden? Graag een warme jas, muts, sjaal en stevige schoenen of laarzen waardoor
sokken niet gauw nat worden.
Voor kleuters is een extra setje kleding zeer welkom. Eveneens een regenbroek- en jas;
graag voorzien van naam!
Eerste Nassaustraat
Ik had het geluk een rondleiding te krijgen door ons prachtige nieuwe pand.
Wat wordt het mooi!!
Het gebouw heeft hoge plafonds, mooie ruime lokalen, een vloer (ligt er nog niet) van
donker bamboe, een grote atelierruimte met in het midden een schuifwand, een zaal waarin
we een echt podium kunnen bouwen om bijvoorbeeld een toneelstuk op te voeren, een
bibliotheek etc.
Aankomende woensdagmiddag krijgen alle leerkrachten de gelegenheid te gaan kijken.
Ik zal zorgen dat we foto’s maken en volgende week zet ik die foto’s in de nieuwsbrief.
Ik heb, via Erik Saal, de architect gevraagd om een tekening waardoor jullie een beeld
kunnen krijgen van het gebouw (indeling, afmetingen etc). Deze tekening, in pdf-vorm, zal ik
komende week ontvangen en plaatsen in de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Advent en kerst
Zoals ik ook in mijn inleiding schreef, genieten we allen erg van de muziek die gemaakt
wordt door kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders. Nogmaals dank hiervoor!
Het kerstfeest en kerstspelletje zal dit jaar anders tevoorschijn komen dan de kinderen en
ook jullie gewend zijn. Ik vind het jammer dat jullie niet kunnen meegenieten van de
kerstvieringen en -spelen binnen de school. We zullen foto’s maken om jullie achteraf een
indruk te geven. We verheugen ons op komende week!
Hieronder nog twee foto’s van Advent-muzikanten!

