Nieuwsbrief 2022-2023 - week 44

Beste ouders, verzorgers en betrokkenen,
De wintertijd is dit weekend ingegaan. We maken ons op voor de donkere dagen die voor ons liggen.
Als vanzelfsprekend keren we naar binnen, in onze huiskamers waar we het knus proberen te maken.
Daarnaast keren we (bewust of onbewust) ook wat naar binnen in onszelf. Om door deze donkere dagen
heen te komen, krijgen we hulp van de drie ‘mantelheiligen’: Michael, Sint Maarten en Sint Nicolaas.
Allen gehuld in een rode mantel. Rood: de kleur van passie, kracht en liefde. De eerste mantelheilige
verjaagt het kwaad, een volgende leert ons delen en de derde geeft ons liefde en vergevingsgezindheid.
Samen bereiden ze ons voor op het kerstkind wiens moeder misschien wel de vierde mantelheilige is.
Haar mantel is blauw van buiten: de kleur van de hemel, van vertrouwen, van loyaliteit, van wijsheid,

van zelfverzekerdheid en van de waarheid. Haar mantel is rood van binnen, de kleur van de
(naasten)liefde.
In de klassen werken we in de periode tot kerst met de thema’s die deze mantelheiligen met zich
meebrengen. Expliciet uit zich dat in verhalen, liedjes en natuurlijk de feesten. Onuitgesproken werken
we met de kwaliteiten van de mantelheiligen om de kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Een
rijke inspirerende bron waar wij, medewerkers van de school, elke dag dankbaar uit kunnen putten.
Namens alle collega’s een hartelijke groet, Simonette
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Vrijwillige conciërge op woensdag (tot 12.00 uur)
Lieve kinderen, beste leraren en ouders,
Tot vorig jaar was ik, Sharon, een ouder op de Geert Groote school. Onze dochter Alicia en wij als ouders hebben
hier 8 fijne, verrijkende, jaren beleefd. Ik wilde deze ervaring nog niet helemaal loslaten en ben dan ook blij met
de geboden mogelijkheid om per 2 november als vrijwilliger de vrije woensdagen van Christine in te vullen als
conciërge. Afgelopen week hebben Christine en Simonette mij ingewerkt.
Simonette vroeg of ik iets over mijzelf wilde vertellen en dat doe ik graag met dit verhaaltje.
Toen wij destijds een basisschool zochten voor Alicia en voor de eerste keer het klaslokaal van de kleuters
binnenkwamen, herkende ik meteen de grote houten speelgoed-bouwstenen waar ik in mijn jeugd in Israël ook
mee heb gespeeld. Ik was verbaasd ze hier in Nederland te zien. In het verleden heb ik in diverse
kinderdagverblijven gewerkt, maar deze bouwstenen was ik nog nooit ergens anders tegengekomen. We werden
enthousiast, onze keuze was snel gemaakt en Alicia kwam vervolgens in de
kleuterklas
van
juf
Ellen
terecht.
Twee jaar later overleed mijn lieve moeder. We reisden naar Israël voor de
begrafenis waar veel mensen op kwamen en waarvan ik sommigen niet kende.
Daar sprak mij een oudere vrouw aan, die vroeg of Alicia al naar school ging en
waar. Ik vertelde haar over onze keuze voor de Vrije school en haar reactie
verblufte mij. Ze vertelde dat mijn basisschool ook een Vrije school was, waar de
beginselen van Antroposofische opvoeding de leidraad waren. Dat heb ik tot dan
toe
dus
nooit
beseft.
Weer een jaar later, toen Alicia thuiskwam met de melodie van het lied ‘Onder

Gedonder’, was voor mij echter de herkenning compleet. Dat lied was altijd al mijn favoriete lied. Zo heb ik dus
bijna onbewust een volle cirkel gemaakt en dat voelt heel goed.
Een hartelijke groet en wellicht tot ziens in de wandelgangen (of aan de telefoon). Sharon

Voorstelling ‘Der Kleine Muck’
Donderdag 10 november klassen 1 tot en met 6
Wie klein en tenger is, moet over toverkrachten bezitten om overeind te blijven. De kleine Muck uit het
sprookje van Wilhelm Hauff is zo een buitenstaander. Uitgelacht en verstoten, omdat hij een dwerg is,
krijgt hij zijn grote kans, als een paar pantoffels in zijn handen valt, die hem naar welke plek ook in de
wereld laten vliegen. En dan te zwijgen over de wandelstok, waarmee hij goud kan opsporen! Maar
bovenal zijn goede karakter, zijn moed en temperament helpen hem op het laatst om de boze sultan te
overlisten.
Voor Compagnie Orval is het verhaal van de kleine Muck een parabel over het inmiddels zo genaamde
»mobbing«. Omdat alle mensen er altijd al angst voor hebben, door de gemeenschap te worden
uitgesloten, kan zich iedereen, kind of volwassene, met de figuur van de kleine man Muck identificeren.
Euritmie, gitaarmuziek en toneelspel versmelten tot een fantastisch en magisch sprookje met veel
humor, warmte en boordevol met ingevingen. Bonte kostuums, spetterende muziek en sprankelende
beweging laten met elkaar een
vuurwerk fantasie en vitaliteit
ontstaan – maar vooral een
euritmietheaterfeest voor groot en
klein.
We zijn blij dat we deze bijzondere
voorstelling naar onze school
hebben kunnen halen. Donderdag
10 november aanstaande gaan de
leerlingen van de klassen 1 tot en
met 6 naar de theaterzaal van het
Geert Groote College om de
voorstelling te bekijken (samen met
de leerlingen van de klassen 1 tot en
met 6 van de Geert Groote School Plein). Om 9.30 uur start deze voorstelling die een uur zal duren. De
voorstelling is in eenvoudig Duits. We zullen de kinderen hier goed op voorbereiden door het verhaal in
de klassen te vertellen. De krachtige beelden in de zaal doen de rest.
De voorstelling is geschikt voor schoolkinderen Om die reden gaan de kleuters niet.
Als ouders deze voorstelling ook graag willen zien, dan kan op de volgende data:
VS Kennemerland, Haarlem [02.11]
Vrije School, Zeist [04.11]
Zeehelden Theater, Den Haag [06.11]
VS Prinsenland, Rotterdam [07.11]

VS Middelburg, Zeeland [08.11 & 09.11]
Annatheater, Helmond [10.11]
VS Zutphen [11.11]
Proeflokalen, Zutphen [12.11]
Kind: € 7,- | Volwassene: € 10,- | Student: € 8,Familie = Kind € 5,- & Volw. € 8,-

Contact | Informatie | Tickets
Daniela Oele
contact@euritmie.nl
+31 6 289 719 01

Sint Maarten – vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november vieren wij Sint Maarten. De kleuters op school, de klassen 1 tot en met 6 in het
Beatrixpark. Meer informatie over dit jaarfeest ontvangt u in een aparte brief.

Lezingen & Cursussen voor ouders
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben de kinderen een gedrukt programma met lezingen en
cursussen vanuit de Vrijescholen Amsterdam mee naar huis gekregen. Per gezin is er één programma
uitgereikt (bij meerdere kinderen in een gezin, alleen aan het jongste kind). Eerder ontving u dit
programma al als pdf bij een nieuwsbrief.

Verzoek aan ouders I
Elke vrijeschool ter wereld heeft een pedagogische vergadering.
donderdagmiddag van 15.15 – 16.45 uur.

Onze vergadering is elke

De zorg voor de leerlingen is een belangrijk aspect van ons onderwijs. Dat begint uiteraard bij de
leerkracht in de klas, maar is daarnaast ook een verantwoordelijkheid van de hele school. In de
wekelijkse pedagogische vergadering komen, naast studie en kunstzinnige vorming, de verschillende
aspecten van de leerlingzorg aan bod. Klassenleerkrachten, vakleerkrachten, internbegeleider,
directeur, conciërge, remedial teachers, onderwijsondewrsteuner en eventuele stagiaires maken deel
uit van deze vergadering.
Naast de kinderbesprekingen, waar de kinderen die ons een onuitgesproken vraag stellen, hebben we
beleidsvergaderingen, werken we in werkgroepen aan thema’s en hebben we Bouw Overleg en
kleuteroverleg. Er wordt onder andere inhoudelijk gewerkt op didactisch en organisatorisch vlak.
Onderwerpen als dyslexie, differentiatie, sociale vaardigheden, taal- en rekenoefenuren en de
ontwikkeling van de leerlingen komen onder andere aan bod.
Na de vergadering bereiden we de lessen voor de komende dag nog voor en kijken werk van
leerlingen na.

Ouders willen we vragen om ons te ondersteunen tijdens deze middagen. Wie maakt een lekker soep,
een (hartige) taart, een schaal met koekjes, een pittig hapje of wat dan ook voor ons klaar?
In de hal (hoofdingang) hangen we een intekenlijst op. Iedereen mag zich opgeven. Heel veel dank
alvast!

Verzoek aan ouders II
In de hal van onze school liggen stapels met gevonden voorwerpen. Dat ziet er wat slonzig uit. Neemt u
af en toe eens een kijkje en neemt u de verloren spullen van uw kind(eren) mee naar huis?
Daarnaast zoeken we naar een ouder die eens per twee weken alles buiten uit wil stallen opdat ouders
meer zicht hebben op de inhoud van de ladekast met gevonden voorwerpen. Bij interesse s.v.p. contact
opnemen met Christine (concierge@ggsroeske.nl). Ook weer veel dank alvast!

Verzoek aan ouders III
De medewerkers van BSO Lotus vragen ouders/verzorgers om uiterlijk om 13.30 uur het kleuterplein te
verlaten opdat de kinderen van de BSO in alle rust lekker buiten kunnen spelen. Nu zijn er vaak nog
ouders
op
het
plein
waardoor
kinderen
geremd
worden
in
het
spel.

“ Ik red het niet meer”
In deze tijd waarin alles duurder wordt is het Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds er voor alle
Amsterdamse ouders die de sport-, zwem- muziek-, dans-, zang- en/of theaterlessen niet meer kunnen
betalen zodat kinderen niet hoeven te stoppen met hun activiteiten. Twijfelt u of u voor een vergoeding
van de fondsen in aanmerking komt? Neem dan contact op! Er is meer mogelijk dan u
denkt.
Contactgegevens Cultuur:
Telefoon: 06 83799753
info@jongerencultuurfonds.nl
Contactgegevens Sport:
Telefoon: 06 20074161
amsterdam@jeugdfondssport.nl

Reminder aanmelden broertjes en zusjes
Een broertje of zusje heeft bij het op tijd aanmelden altijd een plaats garantie.
Voor de aankomende plaatsingsronde (november 2022) dienen broertjes of zusjes die geboren zijn
tussen 1 mei en 31 augustus 2019 uiterlijk op 3 november a.s. aangemeld te zijn bij de
leerlingenadministratie. Het aanmeldformulier (welke verstuurd is vanuit de Gemeente Amsterdam)
kunt u per e-mail sturen (in gescand in een PDF bestand) naar administratie@ggsroeske.nl

Indien
u
het
aanmeldformulier
niet
meer
www.bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid downloaden.

heeft,

dan

kunt

u

deze

Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie via 020-6750419 of per e-mail
administratie@ggsroeske.nl

Perikelen Openluchtschool
De collega’s van de Tweede Openluchtschool, de school naast ons, hebben ons benaderd vanwege het
feit dat zij met regelmaat een grote mond krijgen van ouders van onze school. ’s Morgens voor het hek
van de Openluchtschool blokkeren ouders van onze school (onbewust) de ingang met (bak)fietsen. Niet
zelden krijgen collega’s van de Openluchtschool vervelde opmerkingen naar het hoofd of worden zelfs
uitgescholden als zij ouders hierop aanspreken. Dit kan de bedoeling niet zijn. Ons is gevraagd om ’s
morgens toezicht te houden op de stoep en ouders aan te spreken op blokkades en ongewenst
taalgebruik. Dit doen wij niet. Wij staan liever bij de deur om onze kinderen ’s morgens een warm
welkom te heten. Daarom het verzoek om rekening met onze buren te houden en ons niet in de
ongewenste rol van handhaver te dwingen.

Agenda november

aanpassingen in het rood

De studiedag van maandag 9 januari stond onder voorbehoud in de jaarplanner. Inmiddels is deze
bevestigd. Leerlingen zijn maandag 9 januari dus vrij.
30

Zondag

Week 44 – schoolweek 9
Wintertijd gaat in

31

Maandag

Voorlopige adviesgesprekken klas 6. Ouders
ontvangen een uitnodiging van de leerkracht.

1

Dinsdag

Contact ouderoverleg 2 - 8.50 uur in BSO ruimte
Agenda en voorzitter contactouder van klas 5

2

Woensdag

GMR vergadering – op Geert Groote School
Roeske, 19.30 uur

3

Donderdag

Werkavond Sinterklaas 3K, 4K en 5K – 19.3020.30uur (inloop v.a. 19.00 uur).

November 2022

Werkavond 4K is verplaatst. Informatie volgt via
juffie Ingrid.
Laurens van der Graaff lezing op het GGCA –
Theaterzaal 19.30 uur.
4

Vrijdag

5

Zaterdag

6

Zondag

Week 45 – schoolweek 10

7

Maandag

Voorlopige adviesgesprekken klas 6. Ouders
ontvangen een uitnodiging van de leerkracht.

8

Dinsdag

Werkavond Sinterklaas klas 3 – 19.30- 20.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur).
Eerste ouderavond klas 5

9

Woensdag

Werkavond Sinterklaas klas 1 – 19.30- 20.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur).

10

Donderdag

Informatieochtend Roeske voor nieuwe ouders
e/o geïnteresseerden 9.00-10.00 uur. Verplaatst
naar 16 november 9.00-10.00 uur.
Voorstelling Der Kleine Muck op GGCA voor de
klassen 1 tot en met 6 – 9.30 uur

11

Vrijdag

12

Zaterdag

13

Zondag

14

Maandag

15

Dinsdag

16

Woensdag

Viering Sint Maarten in het Beatrixpark – reguliere
lestijden

Week 46 – schoolweek 11

Nieuw geplaatst: Informatieochtend Roeske voor
nieuwe ouders e/o geïnteresseerden 9.00-10.00
uur.
Voorspeelavond Vrije Muziekschool 19.00 – 20.00
uur in de theaterzaal

17

Donderdag

18

Vrijdag

19

Zaterdag

20

Zondag

21

Maandag

22

Dinsdag

23

Woensdag

24

Donderdag

Werkavond Sinterklaas klas 2 – 19.30- 20.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur).

Week 47 – schoolweek 12

Inloopochtend ouderinitiatief 2 – 8.50 uur

25

Vrijdag

26

Zaterdag

27

Zondag

Week 48 – schoolweek 13
Eerste Advent

28

Maandag

29

Dinsdag

30

Woensdag

Viering eerste Advent

Berichten van buiten
Op 27 november vindt er op de bio-dynamische Stadsboerderij in Almere-Stad de Waldorf Advent Fair
plaats, een magische adventsdag om samen te beleven en nooit meer te vergeten.
Hou jij ook van struinen over een markt vol lichtjes, geurend dennengroen en gezellige kraampjes
waar je decemberschatten kunt bemachtigen? Waar je een adventsspiraal mag lopen, samen kan
zingen, naar een kindertheater kan gaan of luisteren naar een mooi adventsverhaal? Zie jij jezelf al
zitten in de stal aan lange tafels tussen de koeien om warm ingepakt te genieten van lekkers te eten
en warme dranken? Kom dan de adventstijd samen inluiden op onze Waldorf Advent Fair.
Iedereen is welkom en je hoeft geen toegang te betalen.
Voor kinderen is een knipkaart voor de activiteiten te koop.
Waldorf Advent Fair Datum: 27 november 2022 Tijd: 14:00 - 19:00
uur, Adres: Stadboerderij Almere, Kemphaanpad 14, Almere-Stad
Gratis toegang voor het hele gezin.

