JAARGANG 2019-2020 NUMMER 1— 5 september 2019

editie Engelandlaan

Agenda
Vrijdag 20 september



100 jaar Waldorf festival

Alle kinderen zijn vrij
Zaterdag 21 september



Open dag Vrijemuziekschool 11:00-14:00u

Vrijdag 27 september



Michaelsfeest 13:00 vrij

Maandag 14 oktober



Studiedag

Za 19 okt t/m zo 27 okt 2019

Herfstvakantie
Maandag 11 november


Beste ouders/verzorgers,
Na de grote vakantieloomheid zit het ritme er weer in: wij zijn begonnen! Een
mooie periode van nazomeren in combinatie met lekker leren ligt in het verschiet. Gelukkig zijn we met volle bezetting gestart. Dat is in deze tijden van
grote lerarentekorten extra fijn. Ook onze nieuwe collega’s juf Chantal (klas
1), juf Susan (klas 3), juf Ester (klas 4), en meester Mark (gym) zijn enthousiast van start gegaan.
In de zomervakantie zijn de gangen opnieuw geschilderd. Frisse, heldere en
levendige kleuren verwelkomen iedereen nu dagelijks. Hoewel, iedereen…
Rust vinden we in ons gebouw belangrijk om onze leerlingen te ondersteunen
bij het leren. Aan het begin van het schooljaar maak ik daarom graag de
afspraak wakker dat ouders vanaf klas 2 hun kinderen zelfstandig de school in
en uit laten gaan. Voor klas 1 geldt dat ouders hun kinderen tot de herfstvakantie tot het lokaal kunnen halen en brengen. Kleuterouders boffen: zij mogen hun kind dagelijks tot in het lokaal brengen en weer halen.

Sint Maarten 13:00 vrij

Dinsdag 12 november



Studiedag

Donderdag 5 december



Sint Nicolaas 13:00 vrij



Vrijdag 6 december begint de school 9:30u

Vrijdag 20 december



Kerstviering 13:00 vrij

Za 21 dec t/m zo 5 jan 2020

Kerstvakantie

Als team hebben we er zin in om er op de Rudolf Steinerschool een prachtig
schooljaar van te maken. Dat doen we natuurlijk in de gouden pedagogische
driehoek van ouders-kind-school. Met andere woorden: we doen het sámen.
.
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Voor mij persoonlijk is open communicatie de basis voor welke samenwerking dan ook. Voor onze school
betekent dit dat ik heel graag wil dat we mét elkaar praten in plaats van óver elkaar. Eerder zei ik dat mijn
kamer geen drempel heeft. Letterlijk én figuurlijk. ’s Ochtends sta ik meestal bij de ingang op het Salieveld.
Dat doe ik om de kinderen en jullie welkom te heten en ook om makkelijk benaderbaar voor jullie te zijn.
Vind je het om welke reden dan ook lastig mij aan te spreken? Bellen kan via 06 12740970 en mailen via
frank@rsschool.nl En ik beloof: je krijgt antwoord!
Voor Juf Rita komt het moment in zicht dat ze gaat stoppen met werken. Dat zal uiterlijk met Kerst gebeuren. Vanaf nu gaat juf Rita al wat minder werken. De woensdagen wordt ze vervangen door juf Jitske, die
ook nu al de duo van Rita is. Binnenkort plaatsen we een interne vacature voor de vervanging van juf Rita.
Natuurlijk laten we het afscheid van juf Rita niet ongemerkt voorbij gaan.
Tenslotte: Dit jaar bestaat de vrijeschool 100 jaar. Iets om bij stil te staan. Het wordt landelijk groots gevierd met een festival in Maarssen op vrijdag 20 september. Daar willen we als team graag bij zijn. Daarom
is er die dag geen school. Het staat in de jaarplanner die onderdeel uitmaakt van deze Nieuwsbrief

Van de Medezeggenschapsraad
Ook de medezeggenschapsraad (MR) is weer begonnen, de eerste vergadering is alweer geweest!

De samenstelling van de MR is dit jaar:

Oudergeleding:
Thijn de Ruijter (Azieweg)
Mathieu van Straaten (Azieweg)
Alexander Pleijter (Engelandlaan)
Jorrit van der Heide (Engelandlaan, voorzitter)

Personeelsgeleding:
Meeta Hiep (Azieweg)
Dulcibelle Nauta (Azieweg)
Daphne Arns (Engelandlaan)
Arjuna de Bruine (Engelandlaan)

De komende periode zal de MR zich buigen over het schoolplan 2019-2023 en de schoolgids voor dit
schooljaar.
Op 23 september is de volgende MR vergadering en tevens zullen wij aanwezig zijn bij de AKO's!

Heb je zaken die je besproken wilt zien, of wil je graag meedenken met de MR?
Spreek één van ons dan aan in de wandelgangen of stuur een email naar mr@rsschool.nl
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Nieuwbouw
Beste ouders,
Graag informeer ik u over het volgende; na jaren van plannen maken voor onze nieuwe school is maandag 26
augustus 2019 ook daadwerkelijk begonnen met de bouwvoorbereidingswerkzaamheden. Onze locatie aan de
Belgiëlaan en de gymzaal op de hoek worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw. De sloop
werkzaamheden gaan ongeveer drie weken duren en worden uitgevoerd door de firma Bottelier uit Haarlem.
De voorbereiding van de nieuwbouw is inmiddels ook opgestart en volgens de planning wordt rond de jaarwisseling daadwerkelijk gestart met de bouwwerkzaamheden. Zodra ik daar met meer zekerheid iets over kan
zeggen zal ik u daar verder over informeren.
Voor de komende sloopwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van sloopmachines en vrachtwagens. De aanen afvoer van materialen vindt via de Belgiëlaan plaats. Mocht u tijdens de werkzaamheden de noodzaak voelen om contact te hebben dan kan dat via de firma Bottelier in de persoon van de heer Paul Haarman. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 023 – 5319443.
Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en ik zal u in de komende
periode blijven informeren over de voortgang van de realisatie van onze nieuwe prachtige school.
Met vriendelijk groet,

Jos Reckman
rector

Gevonden voorwerpen
Ondanks dat het jaar net begonnen is, zijn er toch nog veel gevonden voorwerpen tevoorschijn gekomen.
Woensdag 11 september worden ze weer aangeboden op het plein. kijk even of er ook iets van uw kind bij
zit. Na woensdag wordt het restant naar de Snuffelmug gebracht.

Schaken is leuk!
“Schaken is leuk! Op dinsdag 10 september van 16.00 tot 17.00 uur begint er weer een nieuwe serie van 16
schaaklessen in Centrum Wijzer aan de Vilniusstraat 2. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom, beginners en gevorderden. De lessen worden gegeven door ervaren en professionele schaaktrainers. De eigen bijdrage is 30 euro. Kinderen krijgen een eigen schaakboekje, toegang tot een schaakapp en sluiten af met een
officieel examen. Voor meer details en aanmelden zie www.buurtschaak.nl “
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Het begin van het schooljaar in de kleuterklas
Na een uitbundige zomertijd, moeten we weer in het ritme komen van school. De natuur om ons heen is over
zijn hoogtepunt heen, maar we weten dat in het zaad van alle planten het licht is opgeslagen. Zo is het koren
goudgeel gerijpt en geoogst aan het eind van de zomer.
En zo zingen we in de klas:
't Gouden koren groeit zo hoog, naar de blauwe hemelboog,
aren wiegen in de wind, weldra weer de oogst begint.
Uit de aren die ik meegebracht heb van vakantie, hebben de kinderen de korreltjes gehaald en het kaf van het
koren gescheiden door te blazen. Nu ze dit hebben ervaren, beginnen we met het ochtendspel: we maaien het
koren met de zeis, dorsen het met de dorsvlegel en wannen het, zodat de wind het kaf wegblaast. Dan gaat
het naar de molenaar, die er meel van maalt en verder naar de bakker. Zo wordt het proces van graan tot
brood beleeft en ook en het werk van de mensen. Hiermee wekken we de eerbied op voor de natuur en de
arbeid. Een basis voor het verdere leven!

Gezocht: versterking organisatie Wintermarkt
Velen van jullie zijn afgelopen jaar op de Wintermarkt geweest, een markt voor volwassenen die al jaren op
een maandagavond in november gehouden wordt. Eén van de doelen is dat klas 6 geld kan verdienen voor
hun eindkamp door bijvoorbeeld het horecagedeelte te verzorgen en spulletjes te verkopen.
Daarnaast proberen we aanbieders en liefhebbers van ´met zorg gemaakte spulletjes´, die veelal niet in reguliere winkels te koop zijn, bij elkaar te brengen.
Wij danken Stephanie voor haar inzet aan de organisatie van de Wintermarkt van de afgelopen drie jaar! Zij
heeft aangegeven hiermee te stoppen.
Dit heeft als gevolg dat er weer plek is voor ouders die zich ervoor willen inzetten om de Wintermarkt tot een
succes te maken!
De Wintermarkt is dit jaar op maandagavond 18 november, zoals altijd op locatie Engelandlaan. De organisatie hiervan vraagt wel inzet, vooral in de weken voorafgaand aan de avond. De markt is een geliefd evenement voor vele verkopers, wat bijvoorbeeld te merken is aan het aantal aanvragen voor een verkoopplek dat
groter is dan toegekend kan worden. Dit maakt het ook een leuke, interessante en soms iets uitdagende activiteit om te organiseren.
Lijkt het je leuk om deze bijzondere markt te helpen organiseren, neem dan contact op met Debby en Jeroen
via wintermarkthaarlem@ziggo.nl voor meer info. Ook vaders zijn heel welkom!
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Jaarlijkse vraag voor toestemming publicatie foto’s en video’s
Haarlem, september 2019
Beste ouder/verzorger,
Jaarlijks zijn wij verplicht u opnieuw toestemming te vragen voor publicatie van foto’s en video’s.
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan
op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om
uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat
u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/
dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar
wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een
keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf
op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Frank Merten, directeur
Rudolf Steinerschool Haarlem

********************************************************************************
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………... Klas ……...
dat foto’s en video’s door de Rudolf Steinerschool Haarlem gebruikt mogen worden*:



in de schoolgids en schoolbrochure



op de website van de school



in de digitale nieuwsbrief



op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook)



aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................
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100 jaar vrijeschoolonderwijs
Honderd jaar geleden vroegen de arbeiders van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek in Stuttgart Rudolf
Steiner een school op te richten voor hun kinderen, geïnspireerd op zijn pedagogie. De eerste Waldorfschool
opende haar deuren in het jaar 1919 in Stuttgart. In Nederland noemen wij het de Vrijeschool. Vandaag de
dag zijn er meer dan elfhonderd Waldorfscholen en bijna tweeduizend Waldorf kinderdagverblijven in ongeveer tachtig landen verspreid over de wereld.
Wereldwijd worden er rondom het honderdjarig bestaan grote projecten uitgevoerd, van muzische projecten
tot sportieve projecten tot milieuprojecten.
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Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school

Herfstvakantie za 19 okt t/m zo 27 okt 2019

Vrijdag 27 september (Michaelsfeest)

Kerstvakantie za 21 dec t/m zo 5 jan 2020

Maandag 11 november (Sint Maarten)

Voorjaarsvakantie za 15 febr t/m zo 23 febr 2020

Donderdag 5 december (Sint Nicolaas)

Vrijdag 6 december begint de school 9:30u

Pasen vrij 10 april t/m ma 13 april 2020
Vrijdag 20 december (Kerst)

Meivakantie za 25 apr t/m zo 10 mei 2020

Vrijdag 14 februari (verkleedfeest)

Hemelvaart do 21 mei t/m zo 24 mei 2020

Vrijdag 3 april (Palmpasen)

Pinksteren za 30 mei t/m ma 1 juni 2020

Donderdag 9 april (Paasviering)

Zomervakantie vr 3 juli t/m zo 16 augustus 2020

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest)
Vrijdag 26 juni (Sint Jansfeest)
Donderdag 2 juli (laatste schooldag tot 12:00u)

Studiedagen
Vrijdag 20 september (100 jaar Waldorf festival)
Maandag 14 oktober
Dinsdag 12 november
Donderdag 30 januari
Vrijdag 5 juni

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: Frank Merten 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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