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AGENDA
Vrijdag 12 juli



Laatste schooldag tot
12:00uur, daarna start
de zomervakantie!

Za 13 juli t/m ma 26 aug



Zomervakantie

(ma 26 aug is de opmaat, en
nog geen schooldag)

Dinsdag 27 augustus
*

Kleuters uit
kk6

1e schooldag voor de
klassen 1 t/m 6,
13:00u vrij

Woensdag 28 augustus



1e schooldag kleuters

Beste Ouders/Verzorgers,

De afgelopen drie maanden ben ik met veel enthousiasme interim-directeur geweest
op de Rudolf Steinerschool. Ik heb een dynamische school leren kennen vol hartelijke mensen, geweldige kinderen en een sterk gemotiveerd, hardwerkend en betrokken team. Eerlijk is eerlijk, ook een school met ups en downs. En nu, met de zomervakantie in zicht, zit mijn taak als interimmer erop. In het nieuwe schooljaar zal de
school verder op weg gaan om van de Rudolf Steinerschool met zijn gedreven team
de mooiste school te maken van Haarlem-Zuid. De school verdient het!
Jullie wil ik bedanken voor de grote betrokkenheid bij het wel en wee van de kinderen en het team. Ik wens jullie een zonnige, zinderende zomervakantie toe in
goede gezondheid en vol geluk en liefde. Wie weet, tot ziens!
Met hartelijke groet,
Frank Merten,
Directeur a.i.
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Beste ouders/verzorgers,

Vrijdagmiddag, de één na laatste week van het schooljaar. Op mijn bureau een lijst met zaken die ik echt nog wil
afronden voor de vakantie. Daarop staat, kopij inleveren voor de nieuwsbrief!
Er borrelt van alles in mij op, wat wil ik schrijven, wat wil ik meegeven, wat……….

Ik wil in ieder geval nog iets vertellen over de formatie.

Het is gelukt om iemand voor klas 1 te vinden, Tamara Oortwijn.
Het was even spannend, want Tamara is niet meteen beschikbaar, maar het is iemand met veel potentieel en ze is
ook heel enthousiast! Samen met het team hebben we een oplossing gevonden. Juf Annemarieke zal gedurende die
tijd 4 dagen voor klas 1 staan en op woensdag zal juf Rosalinde de klas nemen. Komende dinsdagmiddag is Tamara
aanwezig om kennis te maken met de kinderen. Ze zal ook bij de ouderavond zijn. Daarnaast zal ze met juf Annemarieke en juf Rosalinde al allerlei dingen gaan voorbereiden!
Voor de woensdagmiddag in klas 2 zijn we in gesprek met een kandidaat, volgende week hopen we dat af te kunnen
ronden. Ook voor de onderwijsassistent zijn we in gesprek en verwachten we dit voor de vakantie in orde te hebben.
Lisette de vakleerkracht gym gaat ons verlaten, voor haar zoeken we nog iemand.

Terwijl ik dit tik, bedenk ik me dat ik nog meer zou willen schrijven over de afgelopen maanden, over de mensen
waar we afscheid van gaan nemen, over…..

Maar voor dit moment besluit ik te stoppen en beloof mezelf dat ik u volgende week nog een schrijven mag sturen.
Voor nu wens ik u een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
Lida Berkhout
Adjunct Directeur a.i.

PS

Toch nog een ding…..

Wilt u zoveel mogelijk alle tassen, laarzen en andere zaken meenemen die in de gang liggen?
Volgende week vrijdag zal ik wat over blijft, verzamelen. Na de vakantie krijgt u dan op een nader te benoemen moment de gelegenheid te kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zijn. Alles wat daarna overblijft, brengen we weg.
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Bericht uit kleuterklas 6
Andi bracht kersen naar school!
En alle kleuters snoepten er van. Wat is de zomer toch fijn!
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Meester Herman neemt afscheid van de school
Lieve kinderen, beste ouders,
Al bijna een jaar stond ik niet meer bij de deur als de school ’s ochtends begon of liep ik rond in één van de pauzes.
Al een jaar heb ik de feesten van de school en de klassenpresentaties moeten missen en vooral: de sfeer op school,
de kinderstemmetjes, het zingen en het spelen. Dat kwam omdat ik op de eerste schooldag vorig jaar geopereerd
moest worden en daarna nog drie keer. In de tussentijd moest ik behandelingen ondergaan waarvan je erg moe
wordt en die maakten dat ik weinig kon doen en niet kon werken. Steeds was er de hoop dat de ziekte overwonnen
zou worden, maar steeds waren er ook weer teleurstellingen en liet herstel op zich wachten. Nog steeds ga ik ervan
uit dat ik weer helemaal beter word. Maar er was wel veel geduld voor nodig! Jullie hebben me daarbij enorm geholpen, want al was ik er niet, jullie waren me niet vergeten en hebben prachtige tekeningen gemaakt, briefjes geschreven, kaarten en fruit gestuurd en op andere manieren steeds laten weten dat jullie mij het beste toewensen en
hopen dat ik snel weer beter word.
Op 1 juli was de laatste operatie. Daarvan zal ik even moeten bijkomen, maar ik verwacht dat ik op de laatste
schooldag van het jaar de schoolafsluiting kan meemaken en afscheid van jullie kan nemen. Dat klinkt misschien
raar, maar omdat ik nog steeds niet helemaal genezen ben vind ik het voor de school en voor de leerkrachten beter
als er een nieuwe directeur komt die weer jarenlang elke dag op school aanwezig kan zijn. Niet iemand die drie
maanden komt en dan weer door iemand anders wordt opgevolgd, maar iemand waar jullie voor langere tijd aan
kunnen wennen en op wie jullie dan ook kunnen vertrouwen. Iemand die er veel is en van wie het op een gegeven
moment niet meer opvalt dat hij of zij er altijd of in elk geval heel vaak is.
Want zo heb ik de afgelopen jaren ervaren: het was normaal dat ik er was en bijzonder als ik er niet was. Ik kende
de meesten van jullie en iedereen kende meester Herman. Soms moest ik ernstige dingen komen zeggen in de klas,
maar meestal kwamen jullie gezellig langs om te trakteren, een sleutel te halen of een bal op te laten pompen. Dat
zal ik allemaal enorm missen, maar de herinnering is mooi en die blijft! Net zoals die aan de feesten zoals Sint Michaël op Vrij Waterland, de Adventstijd met ’s ochtends muziek, Kerst met de Kerstspelen, Pasen, Pinksteren met de
Meiboom en Sint Jan in de duinen. Het afgelopen jaar heb ik op afstand al die feesten meegemaakt, maar ik miste
jullie aanwezigheid enorm. Ik hoop jullie allemaal op de laatste schooldag nog een keer de hand te kunnen schudden
en wens jullie niet alleen een hele fijne Zomervakantie, maar ook een fijne schooltijd daarna en een gezond en gelukkig leven toe! Dat geldt voor jullie allemaal, jullie ouders en verzorgers, oma’s en opa’s. Ik hoop dat jullie net als
ik met plezier zullen terugdenken aan jullie tijd op de Rudolf Steinerschool!
Met een vriendelijke groet van meester Herman
(3 juli 2019)

———————————————————————————————————————————————————————————

Foto toestemmingsformulier
Alle ouders hebben in het verleden het verzoek gekregen een fotoformulier in te vullen met voorkeuren omtrent het maken en gebruiken van
foto's. Deze formulieren hanteren we door de schooljaren heen. Indien
u inmiddels van mening bent verandert of nooit het formulier heeft
ingevuld kunt u bij de administratie een nieuw formulier halen
(downloaden kan ook) om uw wensen kenbaar te maken.
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VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor de vacature in de oudergeleding van de MR op de Engelandlaan hebben zich twee ouders kandidaat gesteld.
Ze stellen zich hieronder aan jullie voor.
Je kunt tot vrijdag 12 juli je stem uitbrengen op één van de kandidaten via deze link:

https://www-1.survio.com/survey/d/W1L2V2P1F3M1N8U7L

Kandidaat 1: Nienke Huizenga
Beste ouders,
Hierbij laat ik weten dat ik me verkiesbaar stel voor de vacante positie in de MR.
Ik heb al een aantal MR vergaderingen bijgewoond als notulist. Daarbij heb ik ervaren hoe belangrijk een goed gesprek is tussen school(leiding), leerkrachten en ouders als het gaat over de koers van en kwaliteit in onze school.
Ik heb gemerkt dat ik graag wil bijdragen aan dit gesprek. Ik wil in dat gesprek graag de ouders vertegenwoordigen die, net als ik, staan voor onze school(leiding), leerkrachten en het gedachtengoed. Mijn visie is; behoud wat
goed is en vernieuw wanneer het beter kan. Heb daarbij respect voor de belangen van alle betrokken partijen.
Ik heb zes jaar geleden bewust gekozen voor het Vrije School onderwijs voor onze kinderen. Inmiddels hebben we
‘ervaring’ tot en met klas vijf. Daarnaast heb ik zelf op de vrije school gezeten en ben opgeleid tot pedagoog.
Ik hoop op jullie vertrouwen.
Mijn gezin en ik op koers!

Kandidaat 2: Alexander Pleijter
Mijn naam is Alexander Pleijter. Ik ben de vader van Teuntje (momenteel in de eerste klas) en Jonah (in de kleuterklas). Ik vind het belangrijk dat ouders meedenken en meepraten over het reilen en zeilen op school. Om
ervoor te zorgen dat we de identiteit van de school (tradities, feesten, waarden) waarborgen en ook goed letten op
de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Ik werk zelf als docent op de Universiteit Leiden, en ben
daardoor bekend met wat er allemaal komt kijken bij het geven van onderwijs. Het lijkt me bijzonder om als lid
van de Medezeggenschapsraad actief een bijdrage te leveren aan het bedenken van oplossingen,
mogelijkheden en verbeteringen, zodat onze kinderen een vreugdevolle, inspirerende en leerzame tijd op school
kunnen hebben.
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

Zomervakantie zat 13 juli t/m ma 26 aug 2019

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

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Studiedagen 2019—2020
Maandag 30 oktober & Dinsdag 1 oktober

Herfstvakantie za 19 okt t/m zo 27 okt 2019
Kerstvakantie za 21 dec t/m zo 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie za 15 febr t/m zo 23 febr 2020
Pasen vrij 10 april t/m ma 13 april 2020
Meivakantie za 25 apr t/m zo 10 mei 2020
Hemelvaart do 21 mei t/m zo 24 mei 2020
Pinksteren za 30 mei t/m ma 1 juni 2020
Zomervakantie za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020
Studiedagen volgen binnenkort

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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