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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  15— 4 juni 2020                                                      editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
 
Vrijdag 5 juni 

 Studiedag is vervallen 

          gewone lesdag 
 
 
Donderdag 2 juli  

 (laatste schooldag tot 

12:00u) 

 
 
Zomervakantie  

 vr 3 juli  t/m zo 16 augus-
tus 2020 

 
 
 
 
Vrijdag 4 september 

 Sportdag klas 1 t/m 6 

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

Recent verscheen het aangepaste protocol voor de openstelling van de primair 

onderwijsscholen voor hele klassen. Een groot deel van de maatregelen blijft 

van kracht in dezelfde mate die gehanteerd wordt sinds de eerste openstel-

ling. Bijvoorbeeld het vasthouden aan lange dagen voor de 1e en 2e klas. 

Medewerkers houden tot de kinderen zoveel mogelijk 1,5 m afstand. Ook de 

medewerkers onderling. Nog steeds mogen ouder(s)/verzorger(s) niet op het 

plein of in de school komen. Oudergesprekken zijn digitaal of anders buiten 

toegestaan. 

De kinderen wassen op school vaak hun handen, hun tafelblad en rugleuning 

van de stoel worden dagelijks gedesinfecteerd. Het afwijkende pauzerooster 

blijft van kracht alleen nu met voltallige klassen. Na schooltijd gaat iedereen 

direct naar huis behalve die leerlingen die naar De Vlinderboom gaan. Kom 

zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Per auto wordt het principe 

kiss & ride gehuldigd. Nog steeds is er een dringend advies van de overheid 

om zéér terughoudend te zijn met groepsactiviteiten. Het kamp van de 5e 

klas willen we graag verplaatsen naar het begin van volgend schooljaar. Het 

slotkamp van de 6e klas gaat niet door. 

Mochten leerlingen klachten ontwikkelen, zeker bij 3 of meer in één groep, 

dan is er een meldingsplicht bij de GGD. Klachten proberen we natuurlijk te 

vermijden door géén handen te schudden, te niezen en hoesten in onze elle-

boog, niet ons gezicht aan te raken en thuis te blijven bij klachten. 

Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen en/of benauwdheid, koorts boven 

38° C, tijdelijk minder ruiken en proeven zijn klachten waarmee een ieder 

thuisblijft. Ook wanneer een gezinslid 38° C of hoger koorts heeft en/of be-

nauwdheidsklachten blijft de leerling thuis. Vanzelf blijft het gezin als geheel 

thuis bij positief getest zijn op het virus. Volg dan specifieke richtlijnen van de 

arts en het protocol van het RIVM. 
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Als gevolg van de gehele openstelling van de school is er vanaf 8 juni géén noodopvang meer. 

Om de regels nog even zo specifiek te noemen leek me belangrijk. Het mooie weer, het naderende einde van 

het schooljaar en de vakantie in zicht geeft een gevoel van vrijheid. Gezien de mogelijk ernstige effecten van 

het virus is nog steeds uiterste voorzichtigheid geboden bij het gezamenlijk herstarten van het werk in onze 

schoolgemeenschap. 

De leerkrachten en ik zijn ontzettend blij dat we onder enigszins normale omstandigheden kunnen toewerken 

naar de vakantie. Het is ook vanuit die gedachte dat wij alle leerlingen op school hopen terug te zien om ach-

terstand en het gemis aan sociaal contact met klasgenoten verder uit te sluiten. Leerkrachten houden jullie 

op de hoogte van de manier waarop zij dit memorabele schooljaar afsluiten. 

Meer specifiek informeren we jullie over een aantal zaken die van belang zijn voor een goede start en afslui-

ting van de komende tijd. 

De oudergesprekken zijn in de school niet toegestaan; slechts digitaal of in de buitenlucht. Daarom lijkt het 

volgende alternatief het best. Oudergesprekken vinden alleen nog plaats op verzoek van de leerkracht en op 

nadrukkelijk verzoek van ouders wanneer grote zorg bestaat omtrent de ontwikkeling van hun kind; aarzel 

dan niet. Omdat we besloten hebben de AVI- en DMT-toetsen dit schooljaar nog af te nemen maar de reke-

nen/wiskunde- en taal-CITO toetsen in september, is de eerste ronde oudergesprekken in oktober, gerela-

teerd aan resultaten, de meest relevante. 

De openstelling van de school voor hele klassen heeft tot gevolg dat we bij de nieuw gemaakte ingang aan 

de Engelandlaan, waar het al redelijk druk en onoverzichtelijk is, met verschillende ‘ophaaltijden’ gaan wer-

ken. 

Dat wil zeggen: klas 1 om 14.30 uur, klas 2 om 14.40 uur en klas 3 om 14.50 uur. 

Op woensdag gaat de hele school om 13.00 uur uit, inclusief de kleuters. Ook dan willen we de ophaaltijden 

wijzigen in 12.40 uur voor de 1e klas, 12.50 uur voor de 2e en 13.00 uur voor de 3e. 

Aan het Salieveld waar kleuters worden gehaald en gebracht verandert er logistiek niets. Maar houdt de 1,5 

m afstand en blijf vooral niet lang staan. Komt u met de auto, parkeer dan aan de overzijde en niet aan de 

schoolkant zodat die ruimte vrij blijft voor ouders, kinderen en fietsen. De klassen 4, 5 en 6 blijven gebruik 

maken van de noodingang bij de fietsenstalling. 

 

Met hartelijke groet en jullie nog steeds volharding en kracht toewensend in deze tijd, tekent, 

 

Michèle Swinkels 
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Avondvierdaagse 

Zoals jullie dinsdag 21 april hebben gehoord, zijn alle evenementen tot 1 september 2020 afgelast.             
Dat betekent dat we ook de avondvierdaagse niet door kunnen laten gaan. 

We vinden dat heel jammer maar kunnen niet anders besluiten. We zullen eind augustus bekijken of we     
ergens in september of oktober een ‘alternatieve avond-X-daagse’ kunnen organiseren. 

We horen graag of jullie daar belangstelling voor hebben, via het vragenlijstje dat je via deze link kunt       
bereiken. Het vragenlijstje bevat 2 pagina’s: een pagina met een meerkeuze-vraag en een pagina met de   
mogelijkheid tot toelichting: 

https://www.menti.com/zgsj3xdy45 

 

Hartelijke groeten van het A4D team, 

 

Joris, Ellen, Jolien, Duveken (Engelandlaan)  

Ellen, Myra, Jindra (Azieweg) 

 

 

Bijenperiode klas 2 

 

We hebben tijdens de 

bijenperiode in klas 

twee het geluk dat we 

elke dag welkom zijn bij 

de bijen op Vrij Water-

land. Zo geraken we 

langzamerhand hele-

maal ingedompeld in het 

leven van de wondere 

wereld van de bijenvol-

ken.  

Sportdag 

Onze sportdag, eerder gepland op woensdag 10 juni wordt verplaatst naar vrijdag 4 september. 

 

https://www.menti.com/zgsj3xdy45
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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: Iharkema@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 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 
   
  
Zomervakantie  vr 3 juli  t/m zo 16 augustus 2020 
 
 
  
 

 

 

Vrije middagen 2019-2020  

 

Donderdag 2 juli (laatste schooldag tot 12:00u) 
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