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Agenda

Donderdag 20 december

Kerstspel om 15:00U
Kinderen zijn om 13:00u uit
(zie kerstbrief)
Vrijdag 21 december

Kinderen zijn om 12:00u
vrij en start kerstvakantie.

Zaterdag 22 dec t/m ma 7 jan

Kerstvakantie
(maandag 7 januari is studiedag)

Santa Luciafeest

Beste ouders en verzorgers,
Na een periode van 4 maanden zit mijn interim-directeurschap er op. Ik word
opgevolgd door mw. Aafke Veer, die al eerder voor Ithaka directiewerkzaamheden verricht heeft. Zij zal dit doen zolang als nodig om Herman de vervangen,
tot uiterlijk het einde van dit schooljaar. Om haar in te werken en voor verdere
ondersteuning blijf ik voorlopig nog één dag per week aan de school verbonden. Ik heb dit werk met veel plezier gedaan, niet op de laatste plaats door het
grote enthousiasme en motivatie van de beide teams.
Bij deze wens ik u heel mooie feestdagen toe en een gezond 2019.
Met vriendelijke groet,
Hans Haverkamp

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de volgende zaken:
Vrij vragen: Het gebeurt regelmatig dat ouders vrij vragen vanwege een gebeurtenis in de privésfeer. Daarvoor gelden strikte voorwaarden, waar de
school zich aan dient te houden. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te
melden bij de leerplichtambtenaar. De voorwaarden voor het verkrijgen van
schoolverlof, kunt u vinden op onze website en vanaf heden ook op het aan-
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vraagformulier, dat u daar ook kunt downloaden.
Gedragscode: De school hanteert een gedragscode, waarin regels staan voor gedragingen van personeelsleden. Het moge duidelijk zijn dat er grenzen zijn in een gezond contact tussen personeel en leerlingen. Er zijn
ook enkele kledingvoorschriften opgenomen; we hebben immers een voorbeeldfunctie naar de leerlingen. Voor
leerlingen geldt dat wij het dragen van shirts met afbeeldingen van b.v. een doodshoofd niet passend vinden in
de school.
Vuurprotocol: De school hanteert ook het protocol ‘omgaan met vuur’. In de loop van het jaar zijn er allerlei
momenten waarop het element vuur een belangrijke plek heeft in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het
Michaelsfeest, Kerst en Sint Jan. Voor ieders veiligheid hebben we beschreven wat wel en niet is toegestaan.
Het protocol kunt u downloaden op de website van de school.
Het bovenstaande komt wellicht wat streng over, maar mag in een veilige school m.i. niet ontbreken.
…….
GGD Kennemerland cursus EHBO voor kinderen
Eén van de activiteiten waar GGD Kennemerland zich op richt is het bevorderen van EHBO-zelfredzaamheid
van de inwoners van Kennemerland. Het GGD cursusbureau verzorgt verschillende cursussen op dit gebied.
Wij, Edith Koelma en Linda de Jong, werken voor het cursusbureau van GGD Kennemerland en brengen deze
cursussen graag onder uw aandacht.
Eén van onze cursussen is de cursus EHBO bij kinderen. Deze cursus is zeer geschikt voor alle ouders van de
kinderen van uw school, want hoe mooi zou het zijn als iedereen weet wat te doen bij kleine ongelukjes die nu
eenmaal overal en altijd kunnen gebeuren.
Meer informatie over de cursus vindt u op: https://www.ggdkennemerland.nl/cursussen/ehbo-bij-kinderen
Met vriendelijke groet,
Linda de Jong-Zaal
GGD Kennemerland
Cursusadministratie
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Woensdag 9 januari Ouderavond

Leerrijp worden
informatieavond voor alle ouders met kinderen in de
kleuterleeftijd (én alle andere geinteresseerden!)
door Loïs Eigenraam
Woensdag 9 januari 19.30 uur
Inloop 19.15 uur met koffie en thee
De avond vindt plaats op onze locatie Aziëweg, ingang Spijkerboorpad 3.

Ieder jaar worden in Nederland duizenden kleuters bekeken op leerrijpheid. Is deze kleuter ‘rijp’ voor het schoolse leren in klas 1 of groep 3?
Waar kijken vrijescholen, samen met de ouders, naar om waar te nemen of een kind leerrijp is? Tijdens de ouderavond op 9 januari volgen wij de ontwikkeling van een peuter, kleuter en leerrijpe kleuter. Wat zijn vaardigheden die een kleuter moet hebben en wat zijn kenmerken die bij een schoolkind horen? Wat zegt de overheid
over het proces van leerrijp worden? Waarom krijgen sommige kleuters kleuterverlenging en wat biedt een
school in een derde kleuter jaar aan? Kan je als ouders invloed uit oefenen op leerrijp worden?
Op al deze en nog meer vragen wordt op deze avond ingegaan.

Loïs Eijgenraam is onderwijsadviseur bij BVS-schooladvies en auteur van het boek ‘Leerrijpheid. Van kleuterklas
naar groep 3/klas 1’.
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

Kerstvakantie za 22 dec t/m ma 7 jan 2019

Vrijdag 21 december 12:00u vrij (Kerst)

Voorjaarsvakantie vrij 15 febr t/m zo 24 febr 2019

Vrijdag 12 april (Palmpasen)

Meivakantie vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019

Donderdag 18 april (Paasviering)

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 vrij 12 juli t/m zo 25 aug 2019

Donderdag 11 juli (laatste schooldag tot 12:00u)

AKO ochtenden
Studiedagen 2018-2019

Maandag 11 februari

Maandag 7 januari (aansluitend aan de kerstvak)

Woensdag 15 mei

Vrijdag 15 februari (voorafgaand aan de voorjaarsvak)
Maandag 11 maart (studiedag Ithaka)

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? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl
Aan de nieuwsbrief werken mee: Herman van Tongeren en Ilse Harkema.
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
www.rsschool.nl
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