JAARGANG 2018-2019 NUMMER 15 – 10 mei 2019
Beste ouders,

Het laatste stukje tot de zomervakantie is aangebroken.
Het is altijd een drukke periode. Een periode waarin we bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar; de formatie, het schoolplan, het jaarplan en andere zaken. Maar ook een periode waarin we ons richten op de activiteiten en feesten die nog komen; de sportdag, het Pinksterfeest en het St. Jansfeest.
Maar morgen hebben we eerst de Lentemarkt. Er is hard gewerkt door een groep
ouders aan de voorbereiding hiervan. De spullen voor de rommelmarkt stromen binnen, de spelletjes voor de kinderen worden voorbereid en de jurk voor de Lentefee is
gevuld!
Wij zijn er klaar voor, we hopen velen van u te ontmoeten!

editie Aziëweg
AGENDA

Za 11 mei
* Lentemarkt op locatie Aziëweg

Ma 13 mei



Algemeen Klassenouder
Overleg

Woensdag 26 juni 2019



Sportdag klas 1 t/m 6

Momenteel zijn we met het team bezig om de zorgstructuur goed in kaart te brengen. Daarbij worden we tijdelijk extra ondersteund door de IB-ers George de Taye
en Marja Wouda. Er wordt hard gewerkt en het doet mij goed om de grote betrokkenheid van een ieder te zien.

Zoals u voor de meivakantie in het schrijven van het bestuur heeft kunnen lezen,
blijf ik in ieder geval tot eind december aan de school verbonden. Ik vind het fijn dat
ik de komende tijd samen met de leerkrachten en u als ouders de kans krijg om deze school nog een stukje verder te ontwikkelen tot een prachtige Vrijeschool. Een
Vrijeschool waarin we oog hebben voor het kind in zijn hele zijn.
Ik werk tot de zomervakantie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de
dagen dat ik niet aanwezig ben kunt u zich, indien nodig, voor dringende zaken wenden tot Wilbert. Hij zal indien nodig contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Lida

5/10/2019

Pagina 1

5/10/2019

Pagina 2

PINKSTEREN VOOR DE KLEUTERS

“Hier is onze fiere pinksterblom
En ik zou ‘m zo graag eens wezen
Met die mooie kransen in het haar en met die rinkelende bellen!
Recht is recht, krom is krom
Belief je wat te geven voor de fiere pinksterblom
Want de fiere pinksterblom moet voor gaan!”
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PINKSTEREN VOOR DE KLEUTERS

Vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart vieren we het Pinksterfeest. Het Griekse 'Pentecostes' betekent
de 50ste dag, en van dit woord is de naam Pinksteren afgeleid. Pinksteren werd ook wel Bloeifeest of Bloemenpasen
genoemd en is van oorsprong een vruchtbaarheidsfeest. Er is in de meimaand een overvloed aan bloemen en bloesems die bevrucht moeten worden, zodat de plant straks vrucht zal dragen. De christenen namen deze feestdag om
de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. Men beleefde de gaven in de natuur als Gods
scheppende geest. Mei- en minneliederen werden geestelijke liederen, waarin Christus werd bezongen als de bruidegom van de ziel. In de Middeleeuwen werd Pinksteren het uitbundigst gevierd. De mensen kozen een zogenaamde
Pinksterblom of bruid, het mooiste meisje uit het dorp, dat in het middelpunt stond van het drie dagen durende
feest, vaak vergezeld door een Pinksterbruidegom. Zo liep het bruidspaar onder een bontgekleurde papieren boog.
De kinderen, versierd met haarkransjes gingen zingend met het bruidspaar langs de deuren. De bruid werd omhangen met zoveel mogelijk sieraden en bloemen; hoe meer juwelen, hoe vruchtbaarder het jaar zou worden.
In de kleuterklas vieren we het pinksterfeest vanuit het gebeuren in de natuur en de beleving daarvan. De bloesem
gaat bloeien, jonge dieren worden geboren, het leven gaat voort! We zingen van de duifjes in het “duivenhuis” en
van “de fiere pinksterblom”.
De oudste jongen en het oudste meisje uit de klas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert “het
huwelijk” tussen moeder aarde en de zon waardoor het land weer vruchtbaar wordt. Allemaal maken we ons eigen
bruidskransje van crêpepapier en versieren die met bloemen. (De bloemen zijn zelfgemaakt en symboliseren de
scheppende kracht van de mens en het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken).
Alle kleuterklassen eten bruidstaart en hebben bellen om die ze vrolijk laten rinkelen. Buiten kijken we naar de onderbouw kinderen die dansen om de meiboom. En we houden een pinksteroptocht in het park rond de school. Een
ode aan de lente en een verwelkoming van de zomer!

Pinksteren praktisch
Kleding:
Vrijdag 7 juni vieren we het Pinksterfeest op school. Traditiegetrouw komen de kleuters, net als de onderbouw kinderen, in wit gekleed. Ook dit jaar vragen we de kinderen witte, licht en/of pastel gekleurde kleding aan te trekken
naar school.
Optocht:
U bent van harte uitgenodigd om 12.30uur in de stoet mee te lopen! Wilt u, net zoals bij Palmpasen, weer bij de
parkingang wachten tot wij naar buiten komen? U kunt dan aansluiten in de stoet. Wij vragen u ook deze keer weer
geen foto’s te maken. Er is per klas een fotograaf geregeld. Wilt u aan de zijkanten van de kinderen lopen en de
ruimte tussen de verschillende klassen open laten? Veel dank!

Lente groet,
De kleuterjuffen
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019

Vrijdag 7 juni (Pinksterfeest)

Pinksteren za 8 juni t/m ma 10 juni 2019

Vrijdag 21 juni (Sint Jan)

Zomervakantie zat 13 juli t/m ma 26 aug 2019

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

AKO ochtenden
Studiedagen 2018-2019

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: Directie , 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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