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Vandaag is het Maria-Lichtmis, de veertigste nacht na de Kerstnacht. De dagen lengen merkbaar en ook de natuur 

bereidt zich voor op de komende lente. Door de hoge temperaturen wellicht een tikkeltje te snel.  

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De eerste maand van het jaar zit er alweer op. Een maand waarin we afscheid nemen van Jetske als administratief 

medewerkster. Wij zijn haar dankbaar voor het vele werk dat ze heeft verricht voor onze locatie. Gelukkig hebben 

we een goede opvolgster voor haar gevonden. Loes Smit zal deze week starten. We wensen Loes veel succes en  

plezier bij ons op school.  

Helaas moeten we ook afscheid nemen van Angie. Angie heeft met enthousiasme vanaf oktober als  

onderwijsassistent in de kleuterklassen gewerkt. In deze tijd kwam ze tot de ontdekking dat werken met peuters 

beter bij haar past. Ze stapt dus over naar een andere opleiding en heeft inmiddels een werk/stageplek gevonden  

bij een kinderdagverblijf. 

In overleg met de kleuterjuffen zijn we op dit moment niet op zoek naar een andere onderwijsassistent.  

 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Michiel van Gennip de nieuwe adjunct-directeur,  

afgelopen maand één dag meegedraaid. De komende maand zal hij dit naar 2 dagen uitbreiden, waarvan 1 dag in 

klas 2. Hieronder treft u een stukje aan waarin Michiel zich aan u voorstelt. 

 

Even voorstellen.. 

Graag stel ik me even voor, per 1 januari ben ik aangesteld als opvolger van Lida als adjunct-directeur. Ik ben  

Michiel van Gennip vader van twee zoons van 10 en 11 en woon samen met de kinderen en mijn partner in  

Waddinxveen. 

Ik ben opgegroeid in een antroposofisch gezin en heb de onderbouw op een vrije school doorlopen. 

Na mijn middelbare school en een aantal jaar in een antroposofische zorginstelling heb ik de lerarenopleiding  

gedaan in Zeist. 

Na mijn afstuderen ben ik wederom in de zorg gaan werken en de laatste jaren in de rol van manager. 

Met veel plezier en enthousiasme ben ik begin dit jaar begonnen, in januari en februari zal ik een aantal dagen  

aanwezig zijn. Vanaf maart zal ik het stokje van Lida overnemen. 

Ik kijk er naar uit om de komende tijd kennis te maken. 

Vriendelijke groeten Michiel 
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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  9 —   17 januari 2020                                                    editie Aziëweg 

Agenda 

 

Donderdag 13 februari  

* Verkleedfeest, school tot 

 13:00u 

 

Studiedag 

 

* Vrijdag 14 februari 

 

Za 15 feb t/m zo 23 feb 

* Voorjaarsvakantie 

Leerlijnen rekenen en taal 

Zoals ik al eerder aangegeven heb, zijn we bezig geweest met het vaststellen van 

de leerlijnen/doelen rekenen en taal om zo tot een goed onderwijsaanbod te ko-

men, rekening houdend met het specifiek karakter van de Vrijeschool. Na de va-

kantie ronden we het onderdeel rekenen af en richten we ons verder op het onder-

deel taal. Daarbij moet u denken aan spelling, lezen en begrijpend lezen. Het zijn 

inspirerende bijeenkomsten, waarin we onze kijk op de verschillende onderdelen 

met elkaar delen. Uiteindelijk stellen we de doelen en leerlijnen vast en bespreken 

we welke doelen bij welke periode aan bod komen. Dit alles wordt in een leerling-

volgsysteem opgenomen. In de volgende nieuwsbrief zal ik daar iets over vertellen. 

Oudertevredenheidsenquête 

De oudertevredenheidsenquête is 2 weken geleden uitgezet. Het is de bedoeling 

dat beide ouders/verzorgers een bericht hebben gekregen, indien van beide een 

mailadres bij ons bekend is.  

Helaas blijkt dat, ondanks de goede mailadressen, niet iedereen een uitnodiging 

heeft ontvangen.  

Momenteel ben ik in gesprek met Parnassys om te kijken wat de oorzaak is. Indien 

u geen uitnodiging heeft gehad, hoor ik dit graag. Vanwege de problemen met het 

mailen is staat de reactietermijn nu open tot 13-2-2020.  

Verkeersleiders 

‘s Morgens worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. Ook hebben 

we momenteel met bouwverkeer te maken i.v.m. de renovatie van de flats bij de 

school. Dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke  situaties. Een ouder van de Al 

Ikhlaas heeft het initiatief genomen om het verkeer voor schooltijd te gaan leiden. 

Hij heeft samen met Philip van Schaik  een aantal maatregelen bedacht om alles 

veiliger te laten verlopen. Een prachtig en fijn initiatief. Graag willen we hier verder 

vorm aan geven en hopen dat meerdere ouders hieraan mee willen werken. Daar-

om hangt er in de school een intekenformulier bij het informatiebord bij de kleuter-

klassen waarop u kunt aangeven wanneer u wilt assisteren. 

Klassenpresentaties 

18 Maart houden we de klassenpresentaties. U krijgt hier nog nadere infor-

matie over. Schrijft u het alvast in uw agenda? 

Zonnekindpoppen 

Heeft u in de vorige nieuwbrief het aanbod van de cursus zonnekindpoppen 

maken gezien? Ik heb reeds al een zonnekindpop mogen zien. Prachtig! Ik 

beveel u deze cursus dan ook van harte aan! Onderaan deze nieuwsbrief 

treft u nogmaals uitgebreide informatie aan.  

 

 

Volgt u ons al op facebook en/of instagram?  

U kunt ons vinden onder Rudolf Steinerschool Aziëweg  
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Zonnekindpoppen maken 

De zonnekindpoppen die je in de kleuterklassen van de vrije scholen kunt vinden zijn poppen om mee te spe-

len, te knuffelen en van te houden. De pop is in de ziel van het kind een beeld van de mens waarmee de diep-

ste gedachten en gevoelens kunnen worden gedeeld. Doordat de pop eenvoudig is, het gezicht wordt d.m.v. 

stipjes aangegeven, is het kind  vrij om zelf in zijn of haar fantasie toe te voegen wat ontbreekt. De pop wordt 

als het ware door het spel gevormd. Door op onnadrukkelijk wijze de fantasie te oefenen ontwikkeld zich de 

vaardigheid om later de uitdagingen van het leven vindingrijk aan te kunnen. De poppen worden  gemaakt van 

katoen, wol en zijde en gevuld met schone geplozen schapenwol waardoor ze zacht en warm aanvoelen. 

 

In het nieuwe jaar wil ik u de gelegenheid geven op zes woensdagochtenden een pop te maken. We nemen 

daar de tijd voor zodat je met het kind in gedachte voor wie de pop bestemd is, je op een fijne manier het kind 

nabij kan komen. We maken de kleine Lijs, voor de wat ervarener poppenmaker of de wat eenvoudiger knuf-

felpop die een vast lijf heeft die zacht gevuld is met schapenwol. Iedereen die een beetje handig is is welkom!  

 

Bij voldoende aanmeldingen starten we op de volgende dagen: 

Woensdag 26 februari 

Woensdag  4  maart 

Woensdag 11 maart 

Woensdag 18 maart 

Woensdag 25 maart 

Woensdag  1   april 

 

Van 9.00  tot 11.30 uur 

 

De cursus wordt gegeven op de Rudolf Steiner school locatie Aziëweg. 

De kosten voor deze cursus bedraagt 35 euro inclusief materiaal en een handige beschrijving voor het maken 

van de kleine Lijs en 27,50 voor het maken van de knuffelpop. 

 

Voor materiaal, koffie en thee wordt gezorgd!  

 

Aanmelden kan bij Caroline kuiper: kuipercaroline@gmail.com 

Op donderdag en vrijdag kan u mij ook persoonlijk aanspreken op school.  

 

mailto:kuipercaroline@gmail.com/
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Ingezonden door: Gemeente Haarlem 

 
Datum 14 januari 2020  

Afdeling griffie Telefoon 14 023 

E-mail griffiebureau@haariem.nl 

 

Onderwerp: deelname aan Democracity 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag nodig ik uw school uit om mee te doen aan het debatspel Democracity van ProDemos. Het spel wordt gespeeld van donder-

dag 16 tot en met dinsdag 21 april in de raadzaal van het stadhuis en is geschikt voor de groepen 7 en 8.We willen graag zoveel mo-

gelijk scholen kennis laten maken met dit spel, dat goed past binnen de eisen die aan basisscholen worden gesteld op het gebied 

van burgerschap. Misschien heeft uw school in de afgelopen jaren al meegedaan; dan weet u dat kinderen het spel erg leuk vinden. 

Als uw school nog niet eerder heeft meegedaan, meldt uw groep(en) 7 of 8 dan snel aan. We plannen de scholen in op volgorde van 

binnenkomst en beschikbare data en tijden (zie voor de exacte tijden, de mail). 

Wat is Democracity? 

Democracity is een educatief rollenspel voor groep 7 en 8. Leerlingen spelen in dit spel de volksvertegenwoordiging van de fictieve 

stad Democracity. De stad bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om op democratische wijze te beslissen 

wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of juist veel ruimte voor groen? Liever een groot ziekenhuis of 

toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Met Democracity ervaren uw leerlingen 

dat overleg, argumentatie en meerderheid nodig zijn in een democratie. Het spel duurt twee uur en het past binnen de eisen die aan 

basisscholen worden gesteld om aandacht te besteden aan burgerschap. 

Meer informatie zie: http://www.prodemos.nl/Voor-scholen/Voor-basisscholen/Democracity- interactief-spel-op-het-gemeentehuis. 

Wellicht ter verduidelijking, per spel doet één groep mee. 

Kindergemeenteraad en kinderburgemeester 

U heeft onlangs ook een brief gekregen over de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Welllicht heeft u zich daar (ook) voor 

aangemeld. Beide projecten passen in het kader van burgerschap. Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met 

Silvana van Doorne via svdoorne@haarlem.nl 

 

Vragen over Democracity? 

Heeft u vragen over Democracity, dan kunt u deze mailen naar griffiebureau(5)haarlem.nl. Ik hoop van harte dat u gehoor geeft aan 

de uitnodiging om mee te doen aan Democracity. 

Met vriendelijke groet, 
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De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht en ver-
schijnt 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 •   

Locatie Engelandlaan: 023 5403395 • Locatie Aziëweg: 023 7271382 

www.rsschool.nl 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 

 

  

 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 

 

Vrijdag 14 februari 

Dinsdag 2 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

 

Donderdag 13 februari (verkleedfeest) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

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) 

 

Markten 

Lentemarkt: zaterdag 16 mei 

 

AKO 

Donderdag 23 april 

 

 

mailto:mr@rsschool.nl

