Telefonisch tussen 7.30 en
8.10u.(020-6716090). Indien u
niemand aan de lijn krijgt kunt u
een mailtje sturen naar
a.vanvorselen@ggsplein.nl, geef de
naam van de leerling en de klas
door. Bij het begin van een nieuwe
schoolweek nog steeds ziek? Dan
opnieuw ziekmelden.
Wat was het een mooie avond 11 november!
Kinderen , lichtjes en een mooi spel van de
zesde klassers. Iedereen was onder de indruk.
Dank aan iedereen die daar aan heeft
bijgedragen.
De komst van het licht op aarde,
de Adventstijd is een tijd van
hoopvolle verwachting, stilte na
de stormen van de herfsttijd.
Maar we zitten daar nog niet in…
In deze periode van lichtjes,
goedgevigheid en en mogelijke
stilte die komen gaat, is ook de hectiek die bij
deze periode hoort ook merkbaar: de leerlingen
zijn uitbundiger en de leerkrachten die de
leerlingen opvangen en tot rust gebaren ietwat
eerder moe. Maar het is ook een mooie tijd die
zich kenmerkt door samenzijn, stille belevingen
en kaarslicht...
Op naar de Sint, Advent en kerst.

Bij binnenkomst in de hal links in
de witte kist worden alle gevonden
kleding verzameld. Gevonden
sleutels, sieraden etc. liggen in de
lerarenkamer.

Directie: directie@ggsplein.nl
Intern begeleider: ib@ggsplein.nl
Medewerkers:
voorletter.achternaam@ggsplein.nl
dministratie:
administratie@ggsroeske.nl

Er is afgesproken dat er GEEN inhoudelijke mails naar leerkrachten gestuurd worden.
Als er iets inhoudelijks is, bespreken we dit en maken een afspraak.
Klinkt logisch maar blijkt ingewikkeld. Alleen aan de directie of IB-er kan inhoudelijk
gemaild worden. Zo kunnen ouders korte lijnen met leerkrachten houden en hoeven
zij niet na het werk nog achter hun PC te zitten om mails te lezen en beantwoorden.
We houden van face-to-face communicatie: wel zo duidelijk.

Als het goed is heeft u al informatie gekregen hoe het sinterklaasfeest wordt gevierd.
Op deze maandag is de school om 13.05 uur uit!
De volgende dag start de school om 9.30 uur. Even een uurtje uitslapen na een
mogelijk late sinterklaasavond.

Nu de kracht van de natuur in zichzelf keert, wordt het
iedere dag donkerder. Een stillere tijd begint. Met de
start van de adventstijd kan langzaam een innerlijk
licht groeien.
Achtergrond
Advent begint op de vierde zondag voor Kerstmis, op
school vieren wij dit jaar de eerste advent op maandag 28 november.
Het woord advent komt uit het Latijn, van ‘adventus', dat ‘komst’ betekent. Het is de
komst van het licht op aarde, waaraan de adventstijd voorafgaat. Het is een tijd van
hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfst.
We zijn op weg naar de langste nacht, steeds schaarser wordt het licht. In donkere
tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid
door wat er zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant gaan
bezighouden. Als je door het duister niet meer kunt zien, door de stilte niet kunt
horen, rest je niet veel meer dan te gaan voelen: wat speelt zich daarbinnen af? Door
daar een innerlijk licht op te laten schijnen, kan zich wat daar ligt gaan ontwikkelen.
Het donker heeft licht nodig om zichtbaar te worden!
Het groeiend kaarslicht, elke week wordt een nieuwe kaars van de adventskrans
ontstoken, staat voor het innerlijk licht dat het aardedonker kan overwinnen.
Advent is een feest in de reeks van de lichtfeesten. Bij het Michaelsfeest richten we
ons op de moed om vanuit de zomer weer de donkere tijd in te gaan en om weer naar
binnen te keren. Bij het feest van Sint Maarten draait het om delen en goed doen.
Sinterklaas, uit een onzichtbaar gebied, ergens tussen hemel en aarde, helpt ons een
spiegel voor te houden, mild en vriendelijk. Wat zijn je sterke kanten, je kwaliteiten en
waar moet nog aan gewerkt worden? Met Kerstmis vieren we de geboorte van het
kerstkind, het innerlijk licht is op aarde gekomen om te groeien in de mens.

Op school
In december vieren we iedere schooldag advent, maar in het bijzonder op de
maandagen (en een woensdag). In de hal klinken kerstliederen, wordt er bijvoorbeeld
piano gespeeld of viool. Het was vorig jaar erg prettig dat de kinderen rustig binnen
konden komen. Hierom kunnen de ouders dit jaar niet in de hal van de muziek
genieten. De deuren gaan om 08.15 open. Als u uw kind naar de klas moet brengen
kan dat gewoon. Als uw kind speelt kunt u wel even komen luisteren maar het is niet
de bedoeling dat de buurvrouw en opa en oma komen. Het is geen concert.
Kaarslicht brandt en alle kinderen komen ingetogen de school binnen. De
adventsengelen van klas 4c verwelkomen als een schare de kinderen. Zij ontsteken in
ieder klaslokaal de adventskaarsen. In de klassen wordt er gezongen en een verhaal
verteld. Enkele kinderen laten daar een net geoefend liedje op hun instrument horen.
De eerste advent staat in het teken van stenen en mineralen, de tweede in het teken
van het plantenrijk, de derde week staat in het teken van dieren en de laatste week in
het teken van de mens.

Praktisch
Kleuterouders krijgen via hun juf een brief over advent. Vooral eerste advent is zo
bijzonder daar: dan ligt er in het lokaal een prachtig adventstuintje.
Kom die dag echt op tijd! (alle dagen natuurlijk….)
Voorafgaand aan eerste advent worden de klaslokalen verduisterd, sommige klassen
hebben een adventskleed dat opgehangen wordt, anderen beplakken de ramen.
Contactouders horen van hun eigen klassenleraar waar hulp wenselijk is. Er mogen
enkele ouders de school binnen om te helpen.
Kinderen mogen zich inschrijven op de lijst voor de muziek in de hal.
In de adventstijd (vanaf 28 november) is het weer donker in de school. De deuren
gaan wat eerder open en de kinderen komen binnen onder het genot van prachtige
stemmige muziek. Maar waar komt die muziek dan vandaan hoor ik u denken... Van de
kinderen, de ouders en de medewerkers natuurlijk.
Tussen 08:10 en 08:30 mag iemand, of een groepje (max 4), stemmige (lees rustige)
muziek laten horen. Eventueel passend bij het thema van de week (mineralen,
planten, dieren, mensen).
Inschrijven kan voor ouders, kinderen en medewerkers in de hal van de school. Op het
prikbord hangt een A3 met alle dagen waarop ingeschreven kan worden.

Schroom vooral niet, iedereen moet natuurlijk de instrumenten afstoffen maar we
verwachten ook geen Piano Sonata no.29 van Beethoven. Het gaat erom dat er iets
eigens klinkt.
Het is fijn om je kind voor te bereiden op de verstilling in de school, zodat het rustig
naar binnen komt.
We hebben een knusse tijd in het vooruitzicht en kijken daar erg naar uit!
De Adventspreuk naar Rudolf Steiner:
Donker is de aarde
Duister overal
Maar mijn hart beware
Het licht dat komen zal
Dat het helder brande
Stralen mag heel ver
Dan zal eens de aarde
Worden tot een ster

Nu het kouder wordt, is dit misschien een interessant artikel om als vrijeschool ouders
eens te lezen.
De werking van warmte op het opgroeiende kind is van wezenlijk belang, zeker nu de
kachels lager staan. Uw kind in de wintertijd warm aankleden, met een extra hemdje,
van natuurlijk materiaal, kunnen wij als leerkrachten van harte aanbevelen.(zie artikel)!
artikel : warmtezin

Kerstspel
Een groot deel van het team is al een paar weken aan
het repeteren voor het kerstspel. Vorig jaar kon dat toch
niet doorgaan op het laatste moment. Ze hebben er zin
in en onder leiding van Roselein wordt het vast weer
indrukwekkend. Op de laatste donderdag voor de
kerstvakantie zullen zij twee keer optreden. Wordt
vervolgd.

Naast dat wij zelf ook een ouderkoor hebben is er een volgende mogelijkheid:
Onze kinderen zingen elke dag als ze op school zijn. Liedjes die te maken hebben met
het jaargetijde, de jaarfeesten, met de lesstof, liederen uit andere culturen of liederen
die een bepaalde stemming neerzetten. Zingen biedt de mogelijkheid om te laten
klinken wat in het hart leeft. Zingen geeft vreugde en verbinding, zingen is het laten
horen van onze unieke klank, onze eigen stem, waarin onze ziel zingt.
De komende weken staan in het teken van de verwachtingsvolle Adventstijd en zullen
we stemmige liederen zingen. Het samen zingen is een mooie verbindende manier om
je innerlijk op het kerstfeest voor te bereiden. Zing je mee?
Wanneer: Woensdagavond 23 november (volgende datums 7 december, 21 december)

Waar: zaal Vrijeschool Parcival
Tijd: van 20.00 – 21.30. Inloop vanaf 19.45.
Aanmelden? Graag: elsderooy@gmail.com of een (whatsapp) bericht naar 06-4245591

“Lieve ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, stafmedewerkers en natuurlijk alle
leerlingen,
Na ruim acht mooie jaren zit mijn bestuurslidmaatschap van de vrije scholen erop aan
het eind van dit jaar.
Als oud-leerling van de Geert Groote School heb ik mijn bestuurslidmaatschap altijd
met een grote verbondenheid vervuld. Het mooiste om na al die jaren weer te
ontdekken was dat de kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs nog steeds zo
krachtig zijn als 50 jaar (sic!) geleden. Het is fijn om te zien dat alle betrokkenen bij
onze school dezelfde passie hebben als destijds. Dit maakt dat ik met veel plezier en
voldoening terugkijk op de jaren in het bestuur van onze scholen.

Als toezichthoudend bestuur hebben wij veelal op de achtergrond geopereerd en
traden wij dus niet altijd op de voorgrond. Velen van jullie zullen mij niet persoonlijk of
als bestuurslid hebben gekend, maar wij hebben niet stilgezeten. Zo is het
vrijeschoolonderwijs in de regio Amsterdam flink gegroeid in de periode vanaf 2014.
Een ontwikkeling waarvoor wij als bestuur bewust hebben gekozen. Het resultaat is
niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk wel in gezamenlijkheid, tot stand gekomen.
En daardoor kunnen nu veel meer leerlingen van ons onderwijs profiteren. Dit is wat
mij betreft een prachtige uitkomst van ons werk en het betekent ook dat er weer veel
uitdagingen zijn bijgekomen om de eigenheid en kwaliteit van ons onderwijs en onze
organisatie op een hoger plan te brengen. Daar ligt ook de uitdaging voor bestuur en
directie de komende jaren. Met jullie allen hoop en verwacht ik dat het bestuur deze
uitdagingen gezamenlijk met alle betrokkenen zal aangaan.
Partir cést mourir un peu.
Ik wil iedereen met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt bedanken voor
alle steun en betrokkenheid. Ik wens onze scholen en jullie heel veel succes in de
komende jaren. Dank en het ga u goed.
Lars Kok

De ouderacademie verzorgt lezingen en workshops voor ouders van de vrije scholen in
Amsterdam. Voor volgend jaar zou het fantastisch zijn als in januari de organisatie van
de ouderacademies met 1 of 2 enthousiaste ouders per school samen zouden willen
komen om de lezingen voor volgend jaar voor te bereiden. De ouders van de Kairos
ouderacademie willen dit wel voorbereiden en organiseren.
Heb je interesse om vorm te geven aan deze ouderacademie, dan graag je naam en
gegevens mailen naar : directie@ggspelin.nl
We hopen dat het lukt om van alle scholen een ouder te laten komen, omdat we
denken dat het positief en ondersteunend is als we ouders hierin betrekken.
In januari is dan de eerste brainstorm voor het programma van volgend schooljaar.

De Sinterklaasperiode is weer aangebroken. Vol verwachting kloppen de harten van de
kinderen, en menig volwassene, over al wat er komen gaat. In de oudere klassen
hebben de kinderen lootjes getrokken en helpen zij de goedheiligman, die zijn weg
naar de lagere klassen ook vinden kan.
Het gedachtegoed van Sinterklaas is er eentje vol magie en verwondering. De
goedheiligman die in al zijn statigheid de beste vriend is voor ieder kind. Sinterklaas
inspireert om de wensen van anderen te zien en te vervullen, al dan niet in een gevat
gedicht. Het is een tijd van verwachting, van hoop, en van verbetering. De drukte van
de Sinterklaastijd gaat vooraf aan de stilte van de Advent. De dankbaarheid voor alles
wat we hebben gekregen zet onze harten open om het licht van de Kersttijd te
ontvangen.
Op school zullen we de verbinding tussen Sinterklaas en advent zien in Maria’s
sterrenreis, dat zal worden opgevoerd door klas 4A voor klas 1, 2 en 3. Zij spelen
daarin de engelen die het sterrenlicht aan Maria geven zodat zij het kleedje voor haar
kind kan weven. De kinderen van klas 4C nemen daarna de engelenrol over tijdens de
vier weken van advent.

Op donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen zetten, zal er wat in zitten
de volgende dag? Misschien loopt er zelfs nog een verdwaalde Piet met pepernoten
rond in de school, als dat maar goed gaat…
Op maandag 5 december vieren we Sinterklaas op school. Elke klas zal dit op haar
eigen manier vieren, en wie weet komt er zelfs hoog bezoek!
Voordat het zover is kunnen de kinderen nog een Pietendiploma halen bij Pietengym
op maandag 28 november, dinsdag 29 november en donderdag 1 december. Die
dagen mogen de kinderen in een pietenpakje naar school komen.
Via de contactouders zullen jullie nog extra informatie krijgen over de logistiek.
Wij wensen jullie een verwachtingsvolle Sinterklaastijd toe!
Juf Marisa en juf April
Bordtekening van juf Laura.

met excuus voor de lengte van de nieuwsbrief………………

