Nieuwsbrief
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Tekenen met juf Roos in de vierde klas – eerste schooldag

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
De golfjes groot en klein kwamen weer samen na een lange zomer en vormen hier samen een zee, een
stroom…
Inmiddels zijn we alweer twee-en-halve week aan het werk. Kinderen hebben er thuis vast over verteld:
de gymnastiek-, euritmie-, koor- en muzieklessen zijn weer begonnen. De vakdocenten zijn enthousiast
(soms zelf geraakt) over de verbinding die de kinderen met hun vak aangaan.
De kleuters verfraaien hun lokalen. Zij maken mooie werkjes die passen bij de oogsttijd waarin we nu
leven. We zijn onder de indruk van hun creativiteit. De leerlingen uit de eerste klas hebben verwonderd
gekeken naar de ‘rechte en de kromme’ op het bord en schrijven nu inmiddels al hun eerste woordjes.
De tweede klas is druk bezig met het inoefenen van het toneelstuk voor Michaelsdag. Een flinke
uitdaging voor de kinderen én voor juf Yvette. In de derde klas onderzoeken de leerlingen het proces
tussen graan en brood terwijl in de vierde klas de prachtige verhalen van de Noordse mythologie klinken.

Juf Vera heeft in de zomervakantie een bijzondere reis naar India gemaakt. Zij neemt haar leerlingen nu
mee naar het oude India (onderdeel van de periode Oude Culturen). Haar ervaringen van deze zomer
boeien haar leerlingen en nodigen hen onder andere uit tot het lezen van eenvoudig Sanskriet. Voor de
zesde klas is een spannend jaar aangebroken. Het laatste jaar op onze school. Hun ouders zijn
vanmorgen voorgelicht over de grote stap naar het voortgezet onderwijs. Ja, we zijn begonnen en
verheugen ons op datgene wat dit schooljaar ons gaat bieden.
Een hartelijke groet namens alle collega’s,
Simonette

Het oude India met juf Vera – vijfde klas
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Michaelsdag
De voorbereidingen voor het
Michaelsfeest op donderdag 29
september zijn in volle gang. Meer
informatie ontvangt u in de komende
week. Voor nu alvast twee dingen om
rekening mee te houden:
- Wij vragen alle leerlingen van onze
school om deze dag rode kleding te
dragen (op onze Facebookpagina kunt u
wellicht iets met een nader ouder ruilen
of iets voor een leuk prijsje aanschaffen)
- Vermoedelijk rond 14.15 uur (precies
tijdstipt volgt nog) zullen wij met de
leerlingen van de klassen 1 tot en met 6
op het voorplein zingen en onze draak
temmen. Ouders zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
Bordtekening gemaakt door juf Yvette – tweede klas

Aanwezigheid Simonette
De afgelopen twee schooljaren werkte Simonette vijf dagen per week op school. Met ingang van dit
schooljaar is dat 4 dagen geworden (vrijdag vrij).
Bij een school met drie kleuterklassen en zes benedenbouwklassen is een directeursfunctie van vier
dagen per week passend. Omdat de organisatie van de school de afgelopen jaren meer aandacht
nodig had, heeft Simonette vanaf haar aanstelling in maart 2020 vijf dagen gewerkt. Indien nodig,
bijvoorbeeld bij een jaarfeest, zal zij flexibel met haar vrije dag omgaan en ook op vrijdag aanwezig
zijn.

Notulen MR vergaderingen en archief nieuwsbrieven
Ongeveer eenmaal per 6 weken vergaderd de medezeggenschapsraad. U kunt in de jaarplanner lezen
op welke data. Notulen van deze vergaderingen zijn voor iedereen inzichtelijk. U kunt ze vinden op
onze website (www.ggsroeske.nl). De eerste vergadering heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden.
De notulen van deze vergadering worden in de loop van volgende week op de website geplaatst. U
vindt ze op de homepage onder het kopje ‘downloads’. Onder deze kop vindt u ook het archief van de
nieuwsbrieven.

Parkeerplaats begraafplaats
De begraafplaats schuin tegenover onze school verzoekt ouders van onze school om niet te parkeren
op de parkeerplaats van de begraafplaats. De parkeerplaats is privé. Familieleden van overledenen
worden met regelmaat gedwongen om ergens anders in de straat, soms zelfs in de buurt van de
rechtbank, (betaald) te parkeren.

Agenda antroposofische activiteiten Amsterdam
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de Agenda antroposofische activiteiten Amsterdam en
daarnaast een flyer met een aankondiging voor een herfstcursus:
DE VREUGDE VAN FENOMENOLOGISCH WAARNEMEN “De Kleur van Herfst”
Met Wolter Bos en Kees Veenman

Agenda september

Aanpassingen zijn in rood vermeld
De gehele jaarplanner heeft u aan het begin van het schooljaar per mail ontvangen en is
tevens terug te vinden op onze website (www.ggsroeske.nl)
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Zondag

Week 38 – schoolweek 4

19

Maandag

Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot
en met 5. Ouders ontvangen een uitnodiging van
de leerkracht.
Eerste ouderavond klas 1 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)
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Dinsdag

Eerste ouderavond klas 5 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur) is in overleg met ouders verplaatst
naar 8 november
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Woensdag

Inloopochtend ouderinitiatief 1 - 8.50 uur Is op
verzoek van ouderinitiatief verplaatst naar 28
september
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Donderdag

Informatieochtend voor nieuwe ouders e/o
geïnteresseerden 9.00-10.00 uur
Eerste ouderavond klas 3 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)
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Vrijdag

24

Zaterdag

25

Zondag

Week 39 – schoolweek 5

26

Maandag

Deze week 10 minutengesprekken klassen 1 tot
en met 5. Ouders ontvangen een uitnodiging van
de leerkracht.
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Dinsdag

Eerste 0uderavond klas 4 – 19.30 uur (inloop v.a.
19.00 uur)

Eerste ouderavond kleuters 4K – tijdstip wordt
nog door juffie aan ouders doorgegeven.
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Woensdag

Eerste ouderavond kleuters 3K en 5K. 4K
verplaatst naar 27 september – 19.30 uur (inloop
v.a. 19.00 uur). Plenaire start, daarna uiteen in de
klassen. Plenaire start is vervallen, aanvang direct
in de lokalen.
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Donderdag

Michaelsdag – reguliere lestijden
Onder voorbehoud: eerste klas i.v.m. de
Michaelsviering mogelijk lange dag tot 14.45 uur.
Toneelopvoering tweede klas
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Vrijdag

Studiedag 2 – leerlingen vrij

