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Agenda
Zaterdag 2 februari



Open dag gaat niet door

Maandag 11 februari



AKO

Vrij 15 febr t/m zo 24 febr



Voorjaarsvakantie
(15 februari is studiedag)

Vrijdag 1 maart



Verkleedfeest kleuters en
klas 1 t/m 6 alle kinderen
zijn om 13:00u vrij

Maandag 11 maart



Studiedag Ithaka

Vrijdag 15 maart


Beste ouders,
Passend onderwijs is een onderwerp dat veel aandacht vraagt binnen de
school. Tijdens de studiedag van maandag 7 januari hebben de teams van beide locaties zich gebogen over het thema: “Ondersteuning in het basisonderwijs”.

Landelijke stakingsdag

Dinsdag 9 april



Ouderavond klas 1

Vrijdag 28 juni (gewijz. dat.)



Sint Jansfeest voor de
locatie Engelandlaan!

We hebben de definities van de standaarden “zicht op ontwikkeling”, “extra
ondersteuning” en “samenwerking” tegen het licht gehouden en met elkaar
uitgewisseld wat dat voor ons onderwijs betekent. Daarna is gewerkt aan het
maken van groepsplannen.
We kijken tevreden terug op deze dag.

Met vriendelijke groet,

Aafke Veer
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Cadeau van de 6 e klas (2017-2018)
Vorig jaar heeft de zesde klas heel hard gewerkt en gespaard om het eindkamp te
kunnen betalen. Er is toen zoveel verdiend
dat ze na hun kamp nog een zakcentje over
hadden.
Hiermee hebben ze bij Rozemarijn een plantenbak laten maken door de bewoners. En
deze met plantjes erin aan school geschonken!

Reserve kleding kleuterklassen
In de kleuterklassen is fijn als we wat reserve kleding hebben voor ongelukjes.
Ondergoed, maillots, broeken, sokken, truitjes alles is welkom (indicatie ca. mt 104 t/m 116)
Alvast hartelijk dank!
Bericht klas 1
Wijziging datum ouderavond!
Van dinsdag 2 april naar DINSDAG 9 APRIL. Inloop 19:45u

Reminder met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons op school
Tijdens schooltijden is het aan leerlingen niet toegestaan mobiele telefoons en andere elektronica te gebruiken. Via de administratie of de schoolleiding kan naar ouders of verzorgers gebeld worden, indien dit nodig is.
De mobiel kan in de tas wordt bewaard (niet in de broek- of jaszak). De telefoon kan ’s morgens ook bij de
leerkracht in bewaring worden gegeven. Tijdens de pauze gaan er geen telefoons mee naar buiten. Na schooltijd mag de telefoon pas buiten weer worden aangezet. Als een leerling niet akkoord is met deze regeling, dan
vragen wij de telefoon gewoon thuis te laten. Ook hebben we liever niet dat ouders in en rond de school hun
mobiele telefoons gebruiken.

Open dag zaterdag 2 februari 2019 vervalt
De open dag van zaterdag 2 februari wordt verplaatst naar een latere datum.
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Voor de kleuters:

Winter
Rond 21 december, als de zon het sterrenbeeld van de steenbok binnengaat, valt de winterzonnewende. Daarmee begint
volgens de kalender de winter. De zon heeft haar diepste punt bereikt en de dagen worden langzaam maar zeker weer
korter. De aarde heeft alle levenskrachten weer teruggetrokken en ziet er uiterlijk levenloos en kaal uit. Als het vriest,
geeft de anders zo zachte grond onder onze voeten niet meer mee. De wereld houdt als het ware haar adem in. Zo ook
kan de mens zijn adem inhouden door zich te bezinnen, na te denken over zichzelf. Buiten is het donker en koud. Er
wordt gezelligheid en licht in huis gehaald. Met kerstmis wordt in een ingetogen sfeer de verlosser ontvangen in de gestalte van een kind. Het licht in de mens kan geboren worden.
Koning Winter is duidelijk aan de regering. De lucht is helder en fris.
Sneeuwvlokken dwarrelen als kristallen sterretjes omlaag. Van half december tot begin maart kan hij zijn gang gaan. Hij
laat het vriezen en sneeuwen zoveel hij wil en de kinderen genieten van alle speelmogelijkheden die de winter met zich
meebrengt. De dunne ijs vliesjes die op de plassen liggen; het maakt een heerlijk krakend geluid als je erop gaat staan.
Ze genieten van de sneeuw en rijden sleetje, schaatsen, maken sneeuwpoppen en gooien sneeuwballen. Kortom: winterpret
en bezinning.
Het is nu hartje winter, tijd voor het verhaal van “Olle skitocht”! Olle heeft van zijn vader en moeder nieuwe ski’s gekregen en beleeft tijdens zijn eerste skitocht allerlei avonturen, zoals een ontmoeting met koning Winter in zijn paleis. Met
het ochtendspel gaan we "schaatsen rijden" en een "sneeuwpop maken".
We maken sneeuwpoppen van wol, sneeuwtransparantjes en de oudste kinderen maken hun eigen voederplankje.
Dan is het 2 februari, Maria Lichtmis. Het feest van het steeds sterker wordende daglicht, de sapstromen komen weer
op gang. Vrouw Holle is de archetypische kracht hier achter . In een schaal met water branden we, in drijvende notendopjes, de stompjes kaars op die we nog over hebben van het kerstfeest. Hiermee sluiten we de vele lichtfeesten van de
afgelopen herfst en winter af.
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Verkleedfeest voor de kleuters:
Vrijdag 1 maart vieren we het verkleedfeest, alle kinderen komen dan verkleed naar school. In de kleuterklas
komen zij als een figuur uit de sprookjeswereld zoals een prins of prinses, ridder of kabouter. Wat ook kan is
als dier, boer, boerin, engel of tovenaar. Echter: niet als iets engs als draak of haai en geen figuren van de tv,
zoals Superman, Spiderman, Elsa of Anna. En zonder maskers of gezichtsbedekkende schmink.
Die dag hoeft er geen brood mee van thuis, we eten dan pannenkoeken!

Rectificatie verkleedfeest klas 1 t/m 6
In tegenstelling tot eerdere berichten, zijn de kinderen vrijdag 1 maart na het verkleedfeest zoals gebruikelijk
om 13:00 vrij.
Nadere informatie over het feest volgt nog.

Vrijdag 15 maart is het landelijke stakingsdag
Binnenkort wordt een en ander omtrent de staking voor onze school bekend, houdt u vast rekening met deze
dag?
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Tekening uit de kleuterklas van juf Daphne
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Beste ouders/verzorgers
Graag nogmaals jullie aandacht voor het nieuwe aanbood naschoolse activiteiten
Begin februari ‘19 starten we met een nieuw aanbod naschoolse activiteiten. Dit keer is het programma gemaakt door de drie basisscholen in Europawijk: OBS de Piramide, de MGR Huibersschool
en de Rudolf Steiner school. Het programma is vernieuwd. De activiteiten vinden op de verschillende
scholen plaats en ook de tijden kunnen verschillen.
Omdat drie scholen deelnemen is het niet zeker of uw kind geplaatst kan worden. Niet geselecteerde
kinderen worden op een wachtlijst geplaatst.
Tussentijds stoppen met de activiteit of wisselen van activiteit is niet mogelijk.
Alleen volledig ingevulde strookjes worden verwerkt. U hoort tijdig of uw kind geplaatst is voor de
gekozen activiteit.
Inleveren uiterlijk 25 januari ’19!

Activiteit

Dag en tijd

Groep

Waar

Schaken

Dinsdag 15.30 16.30 uur

3 t/m 8

MGR Huibersschool

(6-12
jaar)
5 t/m 8

Door wie

Hele
jaar

Vrije Muziekschool
Spaarne

Stichting Buurtschaak

Zangkoor
Europawijk

Woensdag 15.30 –
16.30 uur

Gym4kids

Vrijdag 15.3016.30 uur

1 t/m 3

HLC gymzaal plein

11

Juf Marina
Sport Support

Sport4kids

Donderdag 15.30
-16.30 uur

6 t/m 8

OBS de Piramide
Gymzaal Duitslandlaan

11

Sport Support

Koken

Start in Mei, informatie volgt

Girlzz Only

Informatie volgt

Fun op het
plein

Informatie volgt
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OBS de Piramide

Hoeveel
lessen
16

Speelzaal kleuters

Vrij waterland

Stichting Vrij Waterland

6 t/m 7

Wijkcentrum

Stichting Dock

3 t/m 8

In de wijk

Sport Support

(6-12
jaar)
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Schaken :
We weten allemaal hoe goed schaken is voor je hersenen maar het is ook heel leuk! Dat hebben al heel veel
kinderen in Haarlem en omgeving ontdekt. Wil je graag schaken leren of kan je het al en vind je het leuk om te
spelen, geef je dan op voor deze schaaklessen!
Voor wie:

Groep 3 t/m 8 (6-12 jaar)

Door wie:

Stichting Buurtschaak

Start:

5 februari ’19, datum volgt nog

Welke dag :

Dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Hoeveel lessen:

16 lessen

Waar :

MGR Huibersschool
Vilniusstraat 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelnamestrook: Schaken

Naam:……………………………………. uit groep……………….. van de Piramide / MGR Huibersschool / R. Steinerschool
geeft zich op voor schaakles.

Handtekening ouders:………………………………………….. tel:............................................................

________________________________________________________________________________________
Zangkoor Europawijk:

Hou je van zingen? Geef je dan op voor deze activiteit. Je leert oude en nieuwe liedjes en liedjes uit verschillende culturen. De activiteit wordt afgesloten met een optreden voor ouders!
Voor wie:

Groep 5 t/m 8

Door wie:

Juf Marina van Vrije muziekschool Spaarne

Start:

woensdag 6 februari ‘19

Welke dag:

woensdag van 15.30 tot 16.30 uur

Hoeveel lessen:het hele jaar
Waar :

Kleutergymzaal OBS de Piramide

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelnamestrook: Zangkoor Europawijk

Naam:………………………………………………………….. uit groep………
school geeft zich op voor het zangkoor.

van de Piramide / MGR Huibersschool / R. Steiner-

Handtekening ouders:………………………………………….. tel:............................................................
Welke dag:

Vrijdag van 15.30-16.30 uur

Hoeveel lessen:

11x

Waar :

HLC Gymzaal plein OBS de Piramide

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gym4kids
Hou je van klimmen en klauteren, van rennen, springen, gooien en vangen? Hou je van spelletjes doen in
de gymzaal? Bij deze activiteit leer je dit allemaal en je leert samen te werken en samen te spelen. Je
maakt vooral veel plezier met elkaar!! Ouders kunnen en mogen komen kijken bij deze activiteit.

Voor wie:

Groep 1 t/m 3

Door wie:

Medewerker van Sport Support

Start:

Vrijdag 8 februari ‘19

Welke dag:

Vrijdag van 15.30-16.30 uur

Hoeveel lessen:

11x

Waar :

HLC Gymzaal plein OBS de Piramide

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelnamestrook: Gym4kids

Naam:………………………………………………………….. uit groep………
Steinerschool geeft zich op voor het Gym4kids

van de Piramide / MGR Huibersschool / R.

Handtekening ouders:………………………………………….. tel:............................................................

____________________________________________________________________________________

Sport4kids
Laat je verrassen door verschillende sporten en spellen in de gymzaal! Je leert verschillende technieken
en je leert samen te spelen en samen te werken. Ontdek je eigen voorkeur en talent, maar heb vooral
veel fun!

Voor wie:

Groep 6 t/m 8

Door wie:

Dennis van Sport Support

Start:

Donderdag 7 februari ‘19

Welke dag:

Donderdag van 15.30-16.30 uur

Hoeveel lessen:

11x

Waar :

Gymzaal van OBS de Piramide

Deelnamestrook: Sport4Kids

Naam:………………………………………………………….. uit groep………
Steinerschool geeft zich op voor Sport4kids.

van de Piramide / MGR Huibersschool / R.

Handtekening ouders:………………………………………….. tel:............................................................
____________________________________________________________________________________
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Vakantieregeling 2018-2019

Vrije middagen 2018-2019

Voorjaarsvakantie vrij 15 febr t/m zo 24 febr 2019

Vrijdag 1 maart (verkleedfeest)

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 vrij 12 juli t/m zo 25 aug 2019

Vrijdag 21 juni (Sint Jan)
Donderdag 11 juli (laatste schooldag tot 12:00u)

Studiedagen 2018-2019
Vrijdag 15 februari (voorafgaand aan de voorjaarsvak)
Maandag 11 maart (studiedag Ithaka)

AKO ochtenden
Maandag 11 februari
Woensdag 15 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? 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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