Nieuwsbrief week 6 - 2022

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Na afwezigheid in de eerste helft van het schooljaar ben ik blij jullie te kunnen vertellen dat ik
inmiddels weer op school aan het werk ben.
De afgelopen maanden heb ik problemen met mijn gezondheid gehad. Ongeveer anderhalf jaar
geleden begon een periode van intensieve mantelzorg voor mijn vader. Dat vroeg veel van mij naast
het werk op school (en natuurlijk naast de zorg voor mijn eigen gezin). Middenin de zomervakantie
overleed mijn vader. Kort daarna werd ik aan de lopende band ziek. Mijn immuunsysteem bleek te
lijden hebben gehad onder de zorg, de zorgen en ook het verdriet.
Lieke heeft mij de afgelopen maanden waargenomen. We zijn haar erg dankbaar voor wat zij tijdens
mijn afwezigheid voor de school heeft gedaan. Na de kerstvakantie heeft Lieke heeft haar taken stukje
bij beetje weer aan mij over gedragen. Slechts een aantal zaken rondt zij in de komende periode nog
af.
Het voelt goed om terug te zijn!
Vandaag voor het eerst dit schooljaar ook weer een nieuwsbrief van mijn hand. De nieuwsbrief
ontvangt u vanaf nu tweewekelijks. Het ‘oude‘ weekbericht is komen te vervallen.
Hartelijke groet van Simonette
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Carnaval
Volgende week vrijdag vieren we Carnaval op school. Veel leerlingen ervaren dit jaarfeest als de
leukste en spannendste van het jaar.
Tijdens ons carnavalsfeest in de klassen 1 tot en met 6 staat de wereld voor een dag op z’n kop en is
alles omgekeerd en net even anders. Bij de kleuters vieren we een lentefeest.
Vanwege de nog geldende coronaregelgeving mogen de verschillende klassen elkaar nog niet
ontmoeten in een uitbundig feestgedruis op school. In de klassen daarentegen trachten we er een
groot feest van te maken.
Via de leerkracht(en)van uw kind(eren) ontvangt u meer informatie over het feest op klassenniveau. In
elk geval kunnen we nu al vertellen dat de klaslokalen bont versierd zullen worden, er zal iets lekkers
te eten en drinken zijn, er worden er spelletjes gespeeld er zijn workshops en er staan onvoorspelbare
dingen te gebeuren.
Alle leerlingen gaan daarnaast naar het Jan Klaassenspel op het kleuterplein kijken waarna het Fred.
Roeskelied op het plein gezongen zal worden, gevolgd door een polonaise.
We vragen de kinderen verkleed naar school te komen. Het thema wordt door de leerkracht in de klas
met de kinderen besproken en ook ouders worden op de hoogte gebracht. Lastig om leuke
verkleedkleren voor voor uw kind(eren) te vinden? Wellicht biedt het bericht berichtje van het
Ouderinitiatief hieronder uitkomst! J

Bericht van het ouderinitiatief - Carnaval
ONLINE CARNAVALSMARKT
De Fred Roeskestraat staat paraat:
Ook al is het jaar nog maar net
begonnen, we kunnen alvast
beginnen met voorbereiden van het
volgende grote jaarfeest: Carnaval.
Op de besloten Facebook groep van
de school kan carnavalskleding
uitgewisseld worden. Was jouw kind
vorig jaar een vos en is het pak klaar
voor een volgende tweedeklasser?
Zoek je nog een Odinkostuum?
Word lid van de groep via deze
link: https://www.facebook.com/groups/523548017715925/ en wissel outfits uit of doe een oproep.
Alaaf!
Het ouderinitiatief

Belbomen
Vorige week hebben we de contactouders gevraagd om belbomen (ook wel sneeuwbal of alarmlijst
genoemd) te maken voor de klassen.
Deze belbomen moeten ons helpen om te voorkomen dat leerlingen voor niets naar school komen als
een leerkracht zich ’s morgens vroeg ziekmeldt en niet vervangen kan worden.
Tot nu toe werd er door de directie een mail aan de ouders gestuurd en worden de contactouders
gevraagd een bericht in de klassenapp te plaatsen. Niet alle ouders hebben ’s morgens de schermen al
aan. Een handjevol leerlingen komt dan teleurgesteld op school aan en kunnen niet altijd terug naar
huis. We hopen middels de belbomen sneller te communiceren en zo lastige situaties te voorkomen.

Bericht van Renske en Mayumi
Lieve ouders
Kortgeleden werden wij verrast met allemaal cadeautjes die nog voor ons klaar lagen van voor de
Kerstvakantie.
Door de plotselinge sluiting van de school was dat uiteraard blijven liggen.
Wat heerlijk om ons zo verwend te voelen, zo maar midden in de week.
Dank jullie wel!
Juf Renske (euritmie) en juf Mayumi (piano)

Nieuwe kleuters kunnen zich aanmelden
Er is ruimte voor nieuwe kleuters op onze school voor kinderen die geboren zijn tussen 1 september
t/m 31 december 2018.
De Stedelijke lotingsronde is op 10 maart aanstaande. Aanmeld formulieren die ouders via de
Gemeente hebben ontvangen kunnen nog voor 3 maart aanstaande geretourneerd worden aan onze
leerlingenadministratie. Dit kan per e-mail (in gescand in een PDF document)
naar administratie@ggsroeske.nl of per post naar Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam.
Omdat de leerlingenadministratie verhuisd is naar de Vrije School West (Eerste Nassaustraat 5) kunt u
het aanmeldformulier niet meer bij ons op school afgeven.
Mocht u vragen hebben m.b.t. de Stedelijke aanmeldprocedure dan kunt u kijken
op www.geertgrooteschool.nl/aanmelden of contact opnemen met de Leerlingenadministratie, tel
020-6750419 (ma.di,do,vr tussen 09:00 en 16:00 uur).

Bericht van Vrije Peuterklas
Wie komt er spelen in ons peuterklasje?
In de Vrije Peuterklas in de Roeskestraat is een plekje vrijgekomen voor een peuter van 2,5 tot 4 jaar.
Wees Welkom!
Voor informatie: www.svpa.nl & 06-51776182 (Ann-Inez)

Klacht omwonenden
Kortgeleden kreeg onze school bezoek van de wijkagent. Hij wilde met ons spreken over de overlast
die omwonenden van onze school ervaren. Het gaat dan met name om fietsende ouders en leerlingen
van onze school, het Geert Groote College en de Openluchtschool.
Met name ouders die naar de achterkant van onze school fietsen, naar de kleuteringang, werden
genoemd. (Bak)fietsen zouden te hard over het voetpad fietsen, er zou een hond aangereden zijn door
een fietsende ouder en wandelaars zouden schrikken van de fietsers.
De wijkagent heeft om die reden al eerder bij onze kleuteringang fietsende ouders aangesproken.
De wijkagent heeft ons daarnaast gevraagd bovenstaand met de ouders van onze school te
communiceren en ouders te verzoeken niet meer te fietsen op het voetpad. De politie heeft
handhaving aangekondigd.

Agenda Februari
10

Donderdag

Vergadering medezeggenschapsraad 20.30-22.00 uur

16

Woensdag

GMR vergadering

17

Donderdag

Uitreiking tussenrapportage klassen 1 tot en met 5

18

Vrijdag

Viering Carnaval – leerlingen om 13.00 uur uit

19

Zaterdag

Voorjaarsvakantie tot en met zondag 27 februari

28

Maandag

Luizencontrole
Start toneel periode klas 3 (tot en met schoolweek 27)
Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot en met 6. Ouders
ontvangen een uitnodiging van de leerkracht.

