JAARGANG 2019-2020 NUMMER 1— 5 september 2019

editie Engelandlaan

Agenda
Woensdag 18 september
*
Ouderavond kleuters
Donderdag 19 september
*
Ouderavond klas 5
Vrijdag 20 september
*
100 jaar Waldorf festival, alle kinderen zijn
vrij
Zaterdag 21 september
*
Open dag Vrijemuziekschool 11:00-14:00u
(op de Engelandlaan 2)
Dinsdag 24 september
*
Ouderavond klas 1 en 2
Vrijdag 27 september



Michaelsfeest 13:00 vrij

Maandag 30 september en
dinsdag 1 oktober



Studiedagen, kinderen
zijn vrij

Maandag 7 oktober
*
Ouderavond klas 4

Een nieuw schooljaar
Zoals ik u eerder vertelde woon ik op het platteland.
Toen ik vorige week dinsdagochtend vroeg de auto instapte, lag er een laag
nevel over het land. Ik kon niet ver kijken. Gaandeweg mijn reis trok de nevel
op en kwam er een mooie wereld tevoorschijn. Terwijl ik reed drong de vergelijking zich op met de start van het nieuwe schooljaar.

Dinsdag 8 oktober
*
Ouderavond klas 3
Maandag 14 oktober
*
AKO
Za 19 okt t/m zo 27 okt 2019

Herfstvakantie

Na een periode waarin mooie, maar ook lastige zaken aan de orde kwamen
werd het vakantie. De wereld rond Haarlem trok voor mij wat dicht. Die ochtend symboliseerde de optrekkende nevel voor mij de start van een nieuw
schooljaar, een gevoel van blijdschap en verwachting. Dat is wat ik de kinderen, de leerkrachten en u allen toewens. Een nieuw schooljaar waarin we
onze verwachtingen kunnen waarmaken, een jaar met vooral ook blijdschap
in het leren en samen zijn.

9/17/2019

Pagina 1

Aanwezigheid directie
Zoals u eerder heeft kunnen lezen ben ik dit schooljaar minder aanwezig. Omdat ik het heel belangrijk vindt dat er
altijd iemand van het management aanwezig is, heb ik mijn werkdagen op maandag, donderdag en vrijdag gepland.
Op dinsdag en woensdag is Marleen de IB-er aanwezig. Voor belangrijke vragen kunt u dan altijd bij haar terecht.
Indien nodig zal zij contact met mij opnemen!
Uitzonderingen daar gelaten, staan wij altijd bij de ingang van de school.
Heeft u vragen, schroom niet, ‘de deur staat altijd voor uw open’!

De gang
Laarzen, euritmietjes en schoenen
Langzamerhand komen alle benodigde spullen op school. Dat geldt ook voor de euritmietjes, de laarzen en binnenschoenen.
Iedere klas heeft zijn eigen regels m.b.t. schoenen in de klas en laarzen voor tuinbouw. Iedere leerkracht zal u daar
via de mail over informeren.
Wilt u alle schoenen, laarzen ed duidelijk voorzien van de naam van uw kind.
Als u nog geen euritmietjes heeft voor uw kind, kunt u deze voor € 10,00 op school kopen.

Gevonden voorwerpen

Aan het einde van het vorig schooljaar hebben wij alles verzameld wat nog in de gangen en klassen
was achtergebleven. Het is een enorme berg met schoenen, laarzen, kleding en buitenkleding. De
komende week kunt u NA SCHOOLTIJD nog even speuren tussen deze spullen en kijken of er nog
eigendommen van uw kind(eren) tussen liggen. De spullen liggen in de aula. Na 13 september gaat
alles naar het goede doel.

Hoofdluis
De eerste week na de vakantie stond ook in het teken van de luizencontrole.
Helaas is er weer hoofdluis geconstateerd bij leerlingen. De desbetreffende ouders zijn hiervan op de
hoogte gebracht. Wilt u a.u.b. uw kind regelmatig controleren op hoofdluis?
Treft u tussentijds hoofdluis bij uw kind aan, wilt u dit dan aan de leerkracht melden, dan kunnen we
daar actie op ondernemen.

Met hartelijke groet,

Lida Berkhout, adjunct - directeur a.i.
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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

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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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!

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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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
Meivakantie za 25 apr t/m zo 10 mei 2020

Donderdag 12 december Santa Luciafeest

Hemelvaart do 21 mei t/m zo 24 mei 2020

Vrijdag 20 december (Kerst)

Pinksteren za 30 mei t/m ma 1 juni 2020

Donderdag 13 februari (verkleedfeest)

Zomervakantie za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020

Vrijdag 3 april (Palmpasen)
Donderdag 9 april (Paasviering)

Studiedagen
Vrijdag 20 september (100 jaar Waldorf festival)
Maandag 30 september

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest)
Woensdag 24 juni (Sint Jansfeest)
*

Donderdag 25 juni begint de school 9:30u

Vrijdag 3 juli (laatste schooldag, 12:00u vrij)

Dinsdag 1 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag 14 februari
Dinsdag 2 juni

Markten
Wintermarkt: maandagavond 18 november
Lentemarkt: zaterdag 16 mei

AKO
Maandag 14 oktober
Donderdag 23 april

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: jetske@rsschool.nl
Aan de nieuwsbrief werken mee: Lida Berkhout 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
www.rsschool.nl
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