JAARGANG 2018-2019 NUMMER 11 – 5 maart 2019

editie Aziëweg
AGENDA
Donderdag 7 maart



Ouderavond klas 5b

Maandag 11 maart



Studiedag Ithaka
(alle kinderen zijn vrij)

Vrijdag 15 maart



Landelijke stakingsdag

Dinsdag 10 april



Vrije Avond Academie
Euritmie &
Ouderavond

Vrijdag 12 april



Palmpasen, 13u vrij

Donderdag 18 april



Paasviering, 13:00 vrij

Vr 19 april t/m zo 5 mei

Lerarenteam in Carnavalssfeer!



Meivakantie

Ma 13 mei
*

3/5/2019

Algemeen Klassenouder
Overleg
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Beste ouders,

Inmiddels werk ik 3 weken op de Rudolf Steiner, locatie Aziëweg. 3 weken waarin ik al velen van u gesproken heb
en al aardig wat kinderen bij naam ken.
3 Weken die werden afgesloten met het verkleedfeest, waarbij ik het voorrecht had om dit met klas 5b te mogen
vieren. Wat heb ik genoten van deze dag!
3 Weken waarin we ook te maken hebben gehad met leerkrachten die ziek werden, of de griep net buiten de deur
hebben kunnen houden. Gelukkig zijn de meesten weer hersteld.
De vervanging is een groot probleem, een probleem waar alle scholen last van hebben. Als er geen vervanging te
vinden is, moeten we gaan verdelen over de andere groepen. Als dat niet mogelijk is, moeten we overgaan tot de
vraag om, indien mogelijk, uw kind thuis te houden. Als Onderwijs mens is dit iets wat ik echt niet wil, maar soms
kan het niet anders.
Dit soort situaties zorgen voor onrust. Onrust bij de leerkrachten, bij de kinderen en bij u als ouders.
Op het moment dat we de leerlingen opdelen zorgt dit voor een hoge werkdruk van de collega’s. Het vraagt kunst en
vliegwerk om alle kinderen te kunnen bedienen.
De komende tijd zal ik mijn uiterste best doen om deze situaties zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de werkdruk voor de leerkrachten in deze teruggebracht kan worden.

Communicatie
Afgelopen weken heb ik meerdere malen via een info met u als ouders gecommuniceerd. Het blijkt dat deze info’s
niet altijd bij iedereen zijn aangekomen. Mijn excuus hiervoor. Ik zal met grote spoed zorgen voor een eenduidige
manier van communiceren. Mocht u de komende periode ontdekken dat u info mist, wilt u dit dan via de mail doorgeven, dan kunnen we direct uw juiste mailadres in ons bestand opnemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Lida Berkhout
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Betreft: staking 15 maart 2019

Beste ouders en verzorgers,
Op 15 maart 2019 zal door medewerkers in het hele onderwijsveld in Nederland worden gestaakt. De vakbonden
AOb en FNV hebben hiertoe opgeroepen. Veel leraren komen die dag in actie om de hoogte van de lerarensalarissen
en de werkdruk aan de orde te stellen. Dat betekent dat veel scholen, van basisschool tot universiteit, die dag gesloten zullen zijn.
Het bestuur en de directies van de scholen van Ithaka onderschrijven de doelen van deze actie. Allereerst de noodzaak tot verbetering van salariëring en arbeidsomstandigheden. Dit overigens niet uitsluitend voor leerkrachten,
maar voor alle personeelsleden in onze scholen.
Daarnaast zijn we van menig dat de financiële middelen die de scholen en besturen ontvangen al jarenlang te beperkt zijn. Het is te weinig om het mooie onderwijs - in ons geval het mooie vrijeschoolonderwijs - dat we nastreven
goed vorm te geven. Mede hierdoor is de werkdruk op de scholen vaak hoog.
Scholen en besturen hebben geen stakingsrecht, medewerkers in de scholen wel. Het bestuur van Ithaka laat het
aan de scholen om - in samenspraak met de leerkrachten - te bepalen of en op welke wijze aan de staking en de
stakingsacties wordt deelgenomen. De directie van de school zal alle betrokkenen tijdig en zorgvuldig informeren
over de stakingsacties en de wijze waarop de school daarmee omgaat.
We begrijpen dat het voor ouders en verzorgers belastend en hinderlijk is dat er op deze dag een lessen gegeven
worden. We hopen dat u desalniettemin onze acties zult billijken en ondersteunen. Zonder stevige investeringen in
het onderwijs is het ook voor scholen en leerkrachten niet mogelijk dagelijks goed onderwijs te blijven verzorgen.
Als de school gesloten is op 15 maart, vragen we u voor deze dag zelf opvang voor uw kind te organiseren. Mocht er
voor u geen enkele mogelijkheid zijn om uw kind(-eren) op deze dag op te (laten) vangen, kunt u hierover contact
opnemen met de directie van de school.
We hopen dat de staking en de acties en het gesprek hierover binnen de teams en met de ouders/verzorgers tot een
groter bewustzijn van deze problematiek en tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zal leiden.

Met vriendelijke groet,
Lida Berkhout
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Pagina 3

Op vrijdag 1 maart vierden we op school het verkleedfeest.
Carnaval is een feest dat in veel landen wordt gevierd. In Nederland kent het feest met name een rijke traditie in de
steden onder de rivieren. Mensen van boven de rivieren voelen zich er vaak veel minder tot niet mee verbonden.
Daar waar de feesten voor Kerst ons helpen om na de zomer weer tot inkeer te komen, zijn het de jaarfeesten na
Kerst die ons weer voorbereiden op Sint Jan. Bij het eerste zien we een beweging waarbij we ons terugtrekken. Even
zijn we stil in en met onszelf. In de periode daarna worden langzaam de levenskrachten weer opgewekt, daar helpen
de jaarfeesten na Kerst ons bij. Dit alles leeft de natuur ons voor. We kunnen na een periode van rust, door de
boel eens flink op te schudden, ons klaarmaken voor een nieuw voorjaar vol levenskracht en vruchtbaarheid!
Hieronder in beeld een inkijkje hoe de dag bij ons verging.

3/5/2019
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OUDERS GEZOCHT VOOR AANKOMENDE SCHOOLPLEIN
AKTIES
Welke ouders voelen zich geïnspireerd om mee te denken en te mee werken aan de schoolplein acties die gepland staan voor dit voorjaar?!
Er is al veel gebeurd op ons plein waar we heel blij van
zijn geworden maar we zouden nog graag een paar stappen zetten qua groen en afwisseling op het plein!
We hopen op een grote groep enthousiaste ouders zodat
we in weinig tijd veel moois kunnen bedenken en maken.
Meld je graag via: sarah@rsschool.nl

3/5/2019
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Bericht van de administratie

NIEUW TELEFOONNUMMER!!!!

In de kerstvakantie hebben we een geheel nieuw telefoonnetwerk gekregen op de locatie Aziëweg!
Ons telefoonnummer is v.a. heden: 023—727 1382
Het mobiele telefoonnummer wat ik onlangs aan u doorgegeven heb was tijdelijk, dit nummer gaat eind januari uit
gebruik.

Ziekmeldingen – sla s.v.p. het nummer op in uw telefoon!
Wilt u uw kind ziekmelden tussen 08:00u en 08:30u op het telefoonnummer

023—727 1382 Wordt er niet opgenomen spreek dan alstublieft het antwoordapparaat in.

Nieuwsbrief:
Heb je kopij voor de nieuwsbrief Aziëweg? Stuur een e-mail naar: jetske@rsschool.nl
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

Meivakantie vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019

Vrijdag 12 april (Palmpasen)

Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019

Donderdag 18 april (Paasviering)

Pinksteren za 8 juni t/m ma 10 juni 2019

Vrijdag 7 juni (Pinksterfeest)

Zomervakantie zat 13 juli t/m ma 26 aug 2019

Vrijdag 21 juni (Sint Jan)
Vrijdag 12 juli (laatste schooldag tot 12:00u)

Studiedagen 2018-2019
Maandag 11 maart (studiedag Ithaka)

AKO ochtenden
Maandag 13 mei

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.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief Engelandlaan? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl
Heb je kopij voor de nieuwsbrief Aziëweg? Stuur een e-mail naar: jetske@rsschool.nl
Aan de nieuwsbrief werken mee: Herman van Tongeren , Ilse Harkema en Jetske Nolte.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

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
Rudolf Steinerschool • Aziëweg 20 • 2037 XZ Haarlem • tel 023 727 1382
www.rsschool.nl
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