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Agenda
Vrijdag 29 september



Michaelsfeest tot 13:00u

Maandag 2 oktober



VAA

Donderdag 5 oktober



PO-Front staking

Dinsdag 10 oktober



Ouderavond 4a Arjuna

Woensdag 11 oktober



Ouderavond kleuters

1,2,3.
Woensdag 18 oktober



Ouderavond klas 2a

Herfstvakantie

za 21 okt t/m ma 30 okt
(ma 30 okt studiedag)
De draak is bijna klaar….

Personele ontwikkelingen op de beide scholen
In aanvulling op eerdere berichten geven we hierbij een overzicht van de stand
van de personele ontwikkelingen. Het betreft deels collega's die op beide scholen
werkzaam zijn. In een vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat vrij onverwacht
onze euritmie docent Jet Bakker ontslag heeft genomen. Dit betekent dat de
kinderen van de Engelandlaan op maandag en die op de Aziëweg op dinsdag op
dit moment geen euritmie krijgen. Naar een opvolger wordt gezocht, maar door
andere personele vraagstukken die moesten worden opgelost, is het nog niet gelukt de vacature te vervullen. Het kan goed zijn dat dit pas na de Herfstvakantie
lukt. De euritmie docente van de kleuters Ina Maria Freitas heeft op 11 september een herseninfarct gehad en is daardoor langdurig uitgevallen. Ook haar
lessen kunstzinnige therapie zijn tot nader order helaas afgelast. Ina Maria maakt
het naar omstandigheden goed, ze kon vrijwel meteen in het ziekenhuis behandeld worden en ook de vervolg therapie lijkt adequaat. Wij zullen in de Nieuwsbrief berichten over haar herstel. helaas is tijdelijk Evelien Voordouw uitgevallen als kleuterjuf naast Lot Sinoo-Ponten en Sarah Box. Zij wordt sinds afgelopen
woensdag vervangen door Susanne Witlox en op maandag en dinsdag, in de
klas met Lot, door Norma Hermans. We zijn erg blij dat we beide invallers hebben kunnen vinden. De vervanging duurt vooralsnog tot de Herfstvakantie. Sinds
ruim een week geniet Symone Reckman van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Haar klas is voorlopig tot de Herfstvakantie aan de zorg van Corina Timmermans toevertrouwd. Reeds eerder konden wij melden dat juf Jitske Lips op
woensdag optreedt als duopartner van Julia Anderson in klas 1a.
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Donderdag 2 november



Ouderavond klas 6

Maandag 6 november



VAA

Vrijdag 10 november



Sint Maarten tot 13:00u

Dinsdag 17 november



Herfstwandeling kleuters
Daphne/Jitske

Maandag 20 november



Wintermarkt

Dinsdag 5 december



Sinterklaas tot 13:00u

Woensdag 6 december



School begint om 9:30u

Vrijdag 22 december



Kerstviering tot 12:00u

Kerstvakantie

za 23 dec t/m ma 8 jan
(ma 8 jan is studiedag)
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Nieuw plaatsingsbeleid gemeente Haarlem van start
De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van dit schooljaar een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een
einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle
Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.
De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun
woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend,
krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang. De vrijescholen in Haarlem
hebben ervoor gekozen om hun regionale verzorgingsfunctie te benadrukken. Dat betekent dat het nabijheidscriterium voor aanmelding niet doorslaggevend hoeft te zijn. Bovendien kan het dan zijn dat als er op de vrijeschool van uw voorkeur geen plaats is, een andere vrijeschool in Haarlem die plek wellicht wel kan bieden. Zoals
bekend hanteren wij ook het principe dat broertjes en zusjes in principe op dezelfde vrijeschool geplaatst kunnen
worden.
Eind van dit jaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een
informatiebrief met het aanmeldformulier. U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school aanmelden. Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons moeten inleveren.
Als u uw kind in het verleden op onze school heeft aangemeld, zult u uw kind opnieuw met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018
op geen enkele Haarlemse school worden aangemeld. Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u
terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.
Deze tekst staat ook op onze website.

Onderzoek naar tevredenheid ouders
Omdat het alweer twee jaar geleden is dat velen van u een (digitale) enquête hebben ingevuld over de tevredenheid over de school van uw kind, zullen we dit onderzoek binnenkort weer herhalen. Het is een verplichte
raadpleging van ouders waar we ons als Ithaka-scholen aan willen houden. In dezelfde periode zullen ook de
leerkrachten en de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 gevraagd worden naar hun tevredenheid over de school.
We hopen op een grote respons om vervolgens ook serieus aan de gang te kunnen gaan met de resultaten van
de enquête.

Kleuterklas 1, juf Daphne en juf Jitske
Dinsdag 17 november : Herfstwandeling!
Het is fijn als alle kinderen makkelijk zittende kleding dragen en laarzen aan hebben.
Voor meer info zie het prikbord bij de klas.
Als het hard regent, blijven we lekker binnen.
Kleuterklassen 1, 2 en 3
Woensdag 11 oktober ouderavond.
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Michaelsfeest klas 1 t/m 6
Beste ouders,
Op vrijdag 29 september vieren we op school het Michaëlfeest.
Het beeld - en verhaal van de moedige overwinning van Michaël op de draak staat dit
feest centraal. Er is eerst in de zaal een opmaat voor alle kinderen van de onderbouw
met verhaal. Vervolgens gaat iedereen naar het park, waar leerlingen van klas 6 een
spelparcours voorbereid hebben. Elk spel heeft een element van moed, al naargelang
aangepast naar leeftijd.
Op het einde van de ochtend zal op Vrij Waterland ook dit jaar weer een heuse draak
verbrand worden! Vanaf 11:45u gaan we vanuit het park daar naar toe en u bent daarbij
ook van harte uitgenodigd!
Om 12:40u wandelen we terug naar school. De lesdag eindigt voor alle kinderen, na een afsluiting in de klas, om
13:00u.
Op de helft van het spelparcours in het park is er een pauze en op deze feestdag willen we de kinderen graag trakteren op pannenkoeken. Mogen we beroep doen op uw hulp om er een aantal te bakken? Ze kunnen aan het begin
van de dag ingeleverd worden, met vriendelijk verzoek de belegde pannenkoeken thuis op te rollen.
Bij iedere klas hangt een lijst op het prikbord waar je je naam kan opschrijven. Maak je pannenkoeken volgens
een bepaald dieetvoorschrift, graag bij het inleveren een duidelijke instructie toevoegen.
U wordt op verzoek van de medewerkers van vrij Waterland verzocht uw mobiele telefoon en fototoestel niet te
gebruiken op het terrein. Er worden foto's en opnames gemaakt.
Met veel dank en uitziend naar een mooie feestdag,
De organiserende klas 6.
Michaëlsfeest voorbereidingen...

Klas 6 is de afgelopen weken bezig geweest met de voorbereidingen van het Michaëlsfeest.
Met de geweldige hulp van (klassen)ouders hebben we alles in
gereedheid gebracht om er morgen een mooie viering van te maken. Onder leiding van meester Gerard staat er op Vrij Waterland
een prachtige draak en hebben alle leerlingen van de Engelandlaan een onderwerp op houten schubben geschreven waarvan zij
wensen dat het de wereld uitgaat. Elke klas heeft zelf de schubben op de draak getimmerd. Met de mooie pijl en bogen die klas
6 tijdens techniek hebben gemaakt zal de draak ontstoken worden. Voordat klas 6 de draak aan zal aansteken gaan alle kinderen eerst spelletjes doen in het park onder begeleiding van klas
5 en klas 6.
Wij wensen iedereen een fijne Michaëlsviering en willen nogmaals
iedereen bedanken die mee heeft geholpen om deze traditie voort
te kunnen zetten.
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Michaëlsfeest in de kleuterklas , feest van oogst, evenwicht en moed
Het feest van Michaël is een van de oudste feesten uit de christelijke cultuur.
De aartsengel Michaël wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en voor
een goede oogst.
In de openbaring van Johannes wordt verteld dat er een strijd in de hemel plaatsvond. Michaël en zijn engelen
moesten strijden tegen de draak. De draak wordt uiteindelijk neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand en
verleider van de mensen optreedt.
De draak staat voor het donkere in de wereld, maar ook voor het donkere in onszelf. Michaël geeft ons moed
om dat wat donker is in de ogen aan te kijken en te bedwingen. Zo kan Michael helpen een evenwichtig mens
te worden die doelbewust kan kiezen en grenzen kan verleggen.
Michael wordt vaak afgebeeld met een zwaard en een weegschaal.
Het zwaard staat voor strijdvaardigheid; om het te kunnen hanteren
moet men beschikken over ik-kracht en onderscheidingsvermogen.
De weegschaal symboliseert Michaël als brenger van evenwicht tussen licht en donker, tussen zomer en winter, tussen goed en kwaad,
tussen hemel en aarde.
Met de kleuters leven we met de seizoenen; we vieren het feest van
Michaël in de vorm van een oogst-, herfst- en dankfeest. In de klas
zijn we van tevoren al druk bezig met de voorbereidingen: We maken
appelmoes en zingen alle oogstliedjes die we kennen. Ook versieren
we de klas met allerlei zongerijpte schatten als rozenbottels, eikels,
kastanjes en hop.
Op vrijdag 29 september spelen we met zelfgemaakte
'zwierezwaaiers' (een dennenappel aan een touw met gekleurde linten die kan zwieren in de wind), en krijgen we bezoek van het appelvrouwtje dat elk kind een prachtig gepoetst appeltje schenkt.

Wij wensen iedereen veel goede moed en evenwicht toe in de komende Michaëlstijd.
Het kleuterteam
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In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten
rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:

€ 100

Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:

€ 200

Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u
géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via https://www.haarlem.nl/
tegemoetkoming-schoolkosten/

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Keuzebudget voor kinderen
-
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Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld
aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen
met de schoolkosten.
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Bericht van de Vlinderboom

Beste ouders,

De Vlinderboom ondersteunt de voorgenomen staking van het schoolpersoneel op 5 oktober volledig. De
school heeft ons gevraagd een oplossing te bieden aan ouders die echt in de knel komen zitten die dag. Wij
zullen daarom 5 oktober open zijn voor kinderen die staan ingeschreven bij de Vlinderboom en er is plek zolang de groepsgrootte dit toelaat. Zou je aan het team van de Vlinderboom willen laten weten of je gebruik
maakt van deze optie? Zij houden in de gaten of de groepsgrootte niet wordt overschreden. Wij zullen deze
uren echter wel in rekening brengen.
Ouders met een flexibel contract kunnen ook gebruik maken van deze dag
(informatie flexibel contract klik hier).

Hartelijke groet,
het team van de Vlinderboom
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Vakantie schooljaar 2017-2018

Vrije middagen 2017-2018
Vrijdag 29 september tot 13:00u (Michaelsfeest)

Herfstvakantie za 21 okt t/m ma 30 okt 2017
Kerstvakantie

Vrijdag 10 november tot 13:00u (Sint Maarten)

za 23 dec t/m ma 8 jan 2018

Dinsdag 5 december tot 13:00u (Sinterklaasfeest)
Woensdag 6 december start om 9:30u

Voorjaarsvakantie za 24 febr t/m zo 4 mrt 2018
Pasen vrij 30 mrt t/m di 3 april 2018
Meivakantie vrij 27 april t/m zo 13 mei 2018

Vrijdag 22 december tot 12:00u (Kerstviering)

Pinksteren za 19 mei t/m ma 21 mei 2018

Vrijdag 9 februari tot 13:00u (Verkleedfeest)

Zomervakantie za 21 juli t/m ma 3 sept 2018

Vrijdag 23 maart tot 13:00u (Palmpasen)
Donderdag 29 maart tot 13:00u (Pasen)

Studiedagen 2017-2018
Maandag 30 oktober (aansluitend aan de herfstvak.)

Vrijdag 18 mei tot 13:00u (Pinksterfeest)

Maandag 8 januari (aansluitend aan de kerstvak.)

Vrijdag 22 juni tot 13:00u (Sint Jansfeest)

Maandag 19 maart (studiedag Ithaka)

Vrijdag 20 juli tot 12:00u (laatste schooldag)

Dinsdag 3 april (aansluitend aan het Paasweekend)
Vrijdag 15 juni (studie gecombineerd met pers.uitje)

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal . Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.
De nieuwsbrief is mede het communicatiemiddel van het schoolbestuur naar de ouders en verzorgers, in het bijzonder met betrekking tot het Ontwikkelplan.
Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl
Aan de nieuwsbrief werken mee: Herman van Tongeren, Ilse Harkema en Nelly Venhuis.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka
Contact gegevens:

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395
www.rsschool.nl
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