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editie Engelandlaan

Agenda

t/m zo 10 mei

School gesloten
Dinsdag 12 mei

Ouderavond klas 6
Do 21 mei t/m zo 24 mei

Hemelvaartweekend
Vrijdag 29 mei

Pinkersfeest , 13:00 vrij
Za 30 mei t/m ma 1 juni

Pinksterweekend
Di 2 juni t/m vrij 5 juni

Avondvierdaagse
Vrijdag 5 juni

Studiedag (school is
dicht)

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,

Het zou fijn geweest zijn als onze minister president gisteravond een ander
bericht met ons had kunnen delen. Helaas is dat nog niet aan de tijd.
Tot en met 10 mei zullen de schooldeuren niet openen. Een totaal onbekend,
soms zelfs angstig scenario duurt voort.
De leerkrachten en hun collega’s hebben er alles aan gedaan om de afgelopen
twee weken thuisonderwijs voor te bereiden. We hebben ontdekt dat er
verschillen zijn in de klassen onderling in de manier waarop leerkrachten
daaraan vormgeven. Binnen de vrijeschool is dat een groot goed. Onderwijs
ontwikkelen dat past bij je leerlingen en bij jou als leerkracht.
Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust geworden dat we in dat aangeboden
onderwijs, nu het zo veel langer gaat duren, enige gezamenlijkheid willen
aanbrengen. Dat wil zeggen dat de leerkrachten deze week met elkaar willen
overleggen hoe zij tot een schoolbrede dagindeling kunnen komen voor de
kinderen, passend in een thuissituatie, waarbij de druk op het gezin tot een
minimum beperkt kan worden doch met een maximale leeropbrengst als
resultaat.
Het is een geschetste, ideale situatie. Toch willen we proberen daar naar toe
te werken in een nog passender aanbod.
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Verder willen we de contactmomenten tussen ouders en leerkracht en kinderen en leerkracht stroomlijnen en
gelijk verdelen zodat alle kinderen in dezelfde frequentie contact hebben met juf of meester. Voor de ouders
geldt datzelfde.
We hebben enkele dagen nodig om een nieuw en eensluidend plan te formuleren. Daar gaan we de komende
dagen aan werken en we informeren u daarover uiterlijk maandag aanstaande.
Het is een uitzonderlijke tijd en naast het ons bezig houden met schoolbeslommeringen, gaan onze
gedachten ook uit naar al die mensen die ziek zijn en proberen te herstellen, hun families en ook diegenen die
dierbaren hebben verloren in hun strijd tegen het de wereld teisterende virus.
We informeren u zo snel mogelijk over de bepaalde koers voor de komende weken tot 11 mei aanstaande.
Met hartelijke groet en in het vertrouwen dat wij de school en haar gemeenschap gezamenlijk kunnen blijven
dragen,

Michèle Swinkels
06 48 79 20 43

Michiel van Gennip
06 25 12 48 88

Gebed van overgave
Week 3 is inmiddels aangebroken en nu we weten dat het einde van deze periode nog even op zich laat
wachten willen we u een deel van de weergave van “Gebed van overgave”, uit de openbare voordracht “Das
Wesen des Gebetes” van Rudolf Steiner 1920 met u delen.

Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: Ik kan het, als het mij
volledig onbekend is, door geen angst veranderen, ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte
zielenrust…..

…… Dat is één ding die we in deze tijd moeten leren: uit louter vertrouwen te leven zonder
bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld. Waarlijk,
anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken. Laten we onze wil voortdurend
sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.

Positief getest?
Als een of meerdere leden uit het gezin positief getest zijn op Corona of er is een sterk vermoeden dat het aan
de orde is maar er wordt niet getest omdat niemand van het gezin in de risicogroep valt, dan vragen wij jullie
dat te melden aan de schoolleiding.
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Sluiting vrijeschool De Meiboom in Hoofddorp
Recent heeft men helaas moeten besluiten dat vrijeschool De Meiboom in Hoofddorp haar deuren aan het
eind van dit schooljaar definitief zal moeten sluiten. In deze ongebruikelijke periode gaan allerlei processen
op onze school door om een aantal van deze leerlingen op te kunnen vangen zodat zij hun tijd op een Vrije
School kunnen voortzetten.

Lentemarkt gaat niet door
De Lentemarkt die voor dit jaar op zaterdag 16 mei gepland was kan helaas niet doorgaan.

Begleidingsdienst van vrijescholen, een helpende hand in deze periode van schoolsluiting i.v.m.
het coronavirus
Naast het ondersteunen van leerkrachten, ondersteunen we ook ouders bij het plannen van activiteiten en
het verzorgen van een gezond dagritme. Afstandsonderwijs vraagt veel van een gezin. Ouders en leerlingen
moeten zich in een nieuwe situatie voegen en nemen deels de taken van leerkrachten over. Dit vraagt veel
van hen en van hun kinderen. Onze helpdesk ondersteunt naast leerkrachten ook ouders. Dagelijks is er een
adviseur bereikbaar. Wanneer het welbevinden van het gezin en de leerontwikkeling van kinderen onder druk
komen te staan, is het mogelijk om een psychologisch consult aan te vragen. Binnen 24 uur wordt de ouder
door een schoolpsycholoog teruggebeld. Als het nodig blijkt, behoort een video-call tot de mogelijkheden.
We hebben op onze website de volgende pagina's m.b.t. corona:
Een informatiepagina met algemene informatie.
Een pagina met lesmateriaal en tips&trics rondom thuisonderwijs.



Een pagina met onze helpdesk*, hierop staat de beschikbaarheid van onze adviseurs voor een telefonisch

spreekuur.
2

*We bieden de volgende dienstverlening aan via de helpdesk:

1.

Advies en ondersteuning leerkrachten bij het verzorgen van afstandsonderwijs.

2.

Technische ondersteuning bij het inrichten van afstandsonderwijs .

3.

Psychologische ondersteuning voor ouders bij het begeleiden van hun kinderen (scholen kunnen ouders
hierop attenderen).
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marieke van der Ree op m.vander.ree@bvsschooladvies.nl en 06-28 44 98 88
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Haarlem, 31 maart 2020

Beste medewerkers uit het Onderwijs- en Jeugdveld,
Graag wil ik langs deze weg iets van mij laten horen. Als wethouder Jeugd en Onderwijs en zeer betrokken bij
jullie werk, leef ik heel erg met jullie mee in deze periode van onzekerheid. We zijn kwetsbaar en hadden ons
een maand geleden niet kunnen bedenken dat wij in deze situatie verzeild zouden raken. Inmiddels gaan we
week drie in van de nieuwe werkelijkheid. En ik ben bang dat het nog wel enige tijd gaat duren ook. Natuurlijk
hoop ik van harte dat het goed gaat met jullie en jullie dierbaren.
Met veel mensen uit diverse sectoren heb ik de afgelopen weken contact gehad. Heb ik mij laten informeren
over de ontstane situatie. Soms via de telefoon en soms heb ik conference calls gehad. Hoewel veel zaken
doorlopen, mist iedereen, net als ik, het persoonlijk contact. Geen werkbezoeken en geen persoonlijke vergaderingen. Geen mogelijkheden om ter plaatse mijn licht te kunnen opsteken.
Langs deze weg wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor de enorme inzet in de afgelopen weken om ondanks de bijzondere situatie door te gaan met de maatschappij draaiende te houden. We kunnen ook niet anders. Ik begrijp heel erg goed hoe lastig het voor velen van jullie is om in tijden van onzekerheid je hoofd erbij
te houden. Dat ook jullie taken moeten combineren, zoals lesgeven langs digitale weg, zorgen voor ouders of
kleine kinderen, een huishouden runnen en noem maar op. Terwijl er aan de andere kant veel minder mogelijkheden zijn om afleiding te vinden, zowel binnen- als buitenshuis. In sommige gevallen kan het werk misschien
ook een afleiding vormen van de hele situatie. Volgens mij is onze belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat
we de zorgvuldig opgebouwde jeugd- en onderwijsinfrastructuur en basale voorzieningen in stand weten te
houden. Niet alleen voor nu, maar met name wanneer we straks aan de wederopbouw gaan beginnen in een
economisch ongewisse situatie. Met name voor kinderen in een achterstandspositie vraag ik nadrukkelijk aandacht. Ik verwijs ook graag naar het filmpje dat door Veilig Thuis is gemaakt.
Aanspraken op zorg zullen wellicht op korte termijn eerder toenemen vanwege alle uitgestelde vraag en
hetgeen crisisomstandigheden met de mensen doet. Ik hoop van harte dat jullie daarin een rol willen spelen als
signaleerder. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. We gaan het zien. Nogmaals, voor dit moment
enorm veel dank voor jullie inzet voor onze kinderen/leerlingen in Haarlem. Verder veel sterkte voor de komende periode. Zowel persoonlijke als ook voor de personen in de directe omgeving.
Heel veel goeds en veel sterkte,

Jur Botter,
wethouder Jeugd en Onderwijs.
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Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school
Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest)

Meivakantie dinsdag 28 april t/m zo 10 mei 2020
Hemelvaart do 21 mei t/m zo 24 mei 2020

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

Pinksteren za 30 mei t/m ma 1 juni 2020
Zomervakantie vr 3 juli t/m zo 16 augustus 2020

AKO ochtenden
Vrijdag 15 mei

Studiedagen
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: Michèle Swinkels 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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