JAARGANG 2018-2019 NUMMER 18 – 21-6-2019

editie Aziëweg

Uitnodiging
Sint Jansfeest Onderbouw 2019
AGENDA
Vrijdag 21 juni 2019
* Sint Jansfeest

Woensdag 26 juni 2019



Beste ouders en kinderen,

Vrijdag 12 juli



De vaste ingrediënten zijn natuurlijk weer de gezellige picknick (zelf te verzorgen,
geen alcohol), het vuur ( met springen) , een verhaal , de volksdansen en de muziek.

Laatste schooldag tot
12:00uur, daarna start

Graag nodigen we jullie uit om a.s. vrijdag 21 juni met ons allen het Sint Jansfeest
te vieren. Wederom mogen wij gebruik maken van het Landgoed van de familie Enschede in Bentveld, waar we uiteraard heel blij mee zijn.
De aanvang van het feest is om 16:00u en het eindigt rond 19:00u.

Sportdag klas 1 t/m 6

de zomervakantie!

Vrij 12 juli t/m ma 26 aug



Zomervakantie

De kring: Dit jaar zullen we de kinderen verzoeken om bij bepaalde onderdelen van
het feest bij de vuurplaats te blijven. We willen dan geen gespeel in het bos. We
vertellen dit vooraf op school al aan de kinderen. Dit is tijdens de volksdansen, het
verhaal en het ontsteken van het vuur. De schoolbel gaat mee om dit te verhelderen
en we verzoeken jullie om ons daarbij te helpen.

De muziek: Iedereen die een instrument mee wil nemen is van harte uitgenodigd dit
te doen. Gezien de lichte stemming van het feest gelieve geen djembe’s en zware
trommels mee te nemen.

Het vuur: Denkt u aan dichte schoenen en kleding die het vuur niet makkelijk kunnen raken.
Bij slecht weer gaat het feest op school door, zonder vuur

De ingang van het terrein:
We kunnen het terrein via de bosingang aan de Zuidlaan ( tussen nr. 17 en 25) betreden.
Vanaf station Heemstede: ga over de Zandvoorterweg richting Bentveld. Na de rotonde is het de vijfde weg links. Na ongeveer 50m zie je aan de linkerkant tussen
de huizen een voetpad (naast een elektrahuisje), dat is de ingang van het bos. Volg
vanaf die plek de linten en pijlen. Kom a.u.b. met de fiets en zet deze bij de ingang.
Parkeren met auto’s is daar heel lastig en geeft problemen met de buurt. Het is ca
10 min lopen door het bos.
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Avondvierdaagse 2019

Van 11 tot 14 juni liepen 132 kinderen van de Aziëweg en Engelandlaan samen de avondvierdaagse. We hadden zon en regen,
weinig blaren, geen onweer, wel enthousiaste kinderen en ouders.
We liepen langs de Molenplas, door Middenduin; Groenendaal
(waar de opmerkzame kijker een ooievaarsjong zag) en we sloten
af bij het Wed met stralend weer.

Ook dit jaar werd de avondvierdaagse georganiseerd door een
groep enthousiaste ouders, zowel van de Engelandlaan (veel ervaring en kennis) en de Aziëweg (gemotiveerde nieuwkomers). We
werden dit jaar bijgestaan door veel ouders die een steentje bijdroegen, van hazen tot medailles slaan, van de ehbo doos dragen
tot bellenvrouw met megafoon.

Via deze wijze willen we iedereen die geholpen en gelopen heeft
hartelijk danken voor de tomeloze energie en inzet. Met elkaar maken we er volgend jaar opnieuw een onvergeteljjke wandeltocht
van.

Team A4D
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Euritmievoorstelling
Ondanks dat er op de Engelandlaan 2 al voor het tweede schooljaar geen euritmielessen zijn voor de basisschool
konden we toch een euritmievoorstelling aanbieden. Dit omdat twee scholen - de Rudolf Steinerschool, de Vrije
School van Hillegom en een aantal leraren - financieel er achter gingen staan, daarvoor nog eens dank!
Het was een kleurrijk gezelschap van jonge mensen uit alle hemel richtingen en zij hadden ook al een lange tournee
achter de rug. We zagen hun 75e voorstelling van het sprookje ‘De zes dienaren’ van de Gebroeders Grimm en zij
zullen nog verder reizen.
Het sprookje was in de klas al verteld zodat het makkelijker gevolgd kon worden, aangezien zij alles in het Duits
deden. Meester Jasper deed kort voor de voorstelling nog een samenvatting van geheel. Het was dan ook aandoenlijk van een kind uit de eerste klas te horen na afloop van de voorstelling: ‘ Ik kon alles verstaan!’
Tijdens de voorstelling kon je af en toe gefluister horen, dan vertelde het ene kind aan zijn buren welke ontdekking
het had gemaakt. Soms werden er woorden na gesproken om ze te proeven, leek het wel. Voor de zesde klas was
het een euritmisch afscheidscadeau en zij bedankten het gezelschap op een waardige manier met bloemen.
Persoonlijk was ik onder de indruk dat het toneel, dat in het periode onderwijs van de bovenbouw nog diende als
beamerpresentatie Kunstgeschiedenis in een ogenblik veranderde in een sprookjestoneel inclusief decor en dat de
belichting ook tot zijn recht kon komen.
Bijzonder dank aan een paar ouders die zich bereid hadden gevonden voor het gezelschap na de voorstelling voor
een heerlijke lunch te zorgen!
Voor herhaling vatbaar?
Wellicht dat jullie thuis er ook iets van hebben terug gehoord?
Manja Wodowoz-de Boon
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Theehuis schoolkantine “de wilg”
Op het terrein van vrij Waterland
Elke donderdag en vrijdag open
van 8.30 tot 16.00
Thee van verse kruiden uit eigen kruidentuin
Taart van eigen makelij
Altijd zon op ons terras
(behalve bij slecht weer)

Deze hele maand: Gratis eerste kopje kruidenthee als u
de code :
één twee, kopje thee vermeldt.
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

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

AKO ochtenden

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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