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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  8— 19 december 2019                                                     editie Engelandlaan 

       Agenda 

 

 

Vrijdag 20 december 

(gewijzigde eindtijd) 

 Kerstviering 12:00 vrij 

(kleuters en onderbouw) 

 

Za 21 dec t/m zo 5 jan 2020 

 Kerstvakantie   

 

Donderdag 30 januari 

 Studiedag (alle kinderen 

zijn vrij) 

 

Vrijdag 14 februari 

 Verkleedfeest 13:00 vrij 

 

Za 15 febr t/m zo 23 febr 

 Voorjaarsvakantie 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Deze derde Adventsweek zat vol bijzondere, inspirerende, sfeervolle en war-

me momenten op onze school: de apotheose van het Adventsverhaal op 

maandagochtend, de mooie muziek in de ochtenden bij de ingang en de op-

voering van het prachtige Paradijsspel door klas 3. Vanavond volgt een Kerst-

samenzang in de open lucht en vrijdagochtend viert elke klas op eigen wijze 

Kerst. Een waardevolle opmaat voor een fijne vakantie.  

Op de valreep van een periode vol inkeer en bezinning gaat het in deze 

nieuwsbrief nog even over de buitenwereld. Terugkijkend op de eerste maan-

den van dit schooljaar wil ik graag het team complimenteren. Vol passie en 

overgave hebben leerkrachten en ondersteuners keihard gewerkt om jullie 

kinderen goed vrijeschool onderwijs te bieden. Jullie weten dat dit niet altijd 

eenvoudig was.  

Het was met regelmaat spitsroeden lopen om lesuitval waar mogelijk te voor-

komen. Menig leerkracht zette daardoor een stapje meer door het opvangen 

van een aantal leerlingen of door extra te werken.  Hierdoor konden we de 

uitval beperken. We weten allemaal dat de situatie in het onderwijs landelijk 

nijpend is. Betere arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk welkom, maar leveren 

niet meteen extra leerkrachten op. De nood van de tekorten zal helaas voorlo-

pig voortduren. Ik dank jullie voor het begrip dat velen van jullie toonden in 

soms lastige situaties. Dat helpt echt.  
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Het verzorgen van de lessen was voor het team al pittig genoeg. Daarnaast werken we ook nog aan veranderin-

gen in ons onderwijs die de leerlingen ten goede komen. Het speerpunt rekenen hield ons het meeste bezig en 

daarin hebben we zeker stappen gezet. We zijn er nog niet en zullen ook in 2020 nog studiedagen aan ons re-

kenonderwijs wijden.  

Daarnaast bereiden we ons voor op het Inspectie-onderzoek dat de school vóór de zomervakantie zal krijgen. 

Wanneer precies is nog niet bekend. Het is fijn als ook een externe partij het onderwijs goed onder de loep 

neemt. Daar kunnen we alleen maar van leren. Natuurlijk willen we ons onderwijs ook zonder Inspectiebezoek al 

goed op orde hebben, onder meer qua veiligheid, welbevinden, sociale cohesie én opbrengsten. We vinden het 

heel belangrijk daar ook jullie bij te betrekken, naast onze leerlingen natuurlijk.  

Daarom zullen we vanaf begin januari tot begin februari een tevredenheidsonderzoek houden onder leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers. Naast de algemene tevredenheid onderzoeken we bij onze leerlingen ook 

nog de sociale veiligheid. Ouders met ervaring op deze school hebben dit eerder meegemaakt: we doen dergelij-

ke onderzoeken regelmatig. Kort na de Kerstvakantie krijgen jullie informatie over hoe de onderzoeken in hun 

werk gaan (in elk geval digitaal…). Ik wil jullie vast oproepen massaal te responderen. Des te waardevoller zullen 

de uitkomsten voor ons zijn. Die gebruiken we natuurlijk weer om onze school verder te ontwikkelen.  

Maar eerst komen de warme en vreugdevolle Kerstdagen. Kerst, het feest van het licht. Het feest der feesten 

waar we in de Advent periode naartoe hebben geleefd. We hebben hier op school veel aandacht aan besteed. En 

nu is het aan jullie in huiselijke kring om er op eigen wijze vorm aan te geven en van te genieten. En daarna 

volgt de spetterende jaarwisseling. Op maandag 6 januari staan wij weer voor jullie en jullie kinderen klaar om 

van 2020 een prachtig vrijeschooljaar te maken. Een jaar waarin we in verband met 100 jaar Waldorf voor ou-

ders/ verzorgers een bijzondere verrassing in petto hebben…  

Namens het hele team wens ik jullie vreugdevolle, gelukkige, relaxte en gezonde feestdagen toe! 

Frank.  

 

Personele bezetting 

Het is nooit saai op de Rudolf Steinerschool. Het nieuwe jaar starten we met enkele wijzigingen in onze formatie. 

De ouders/verzorgers die het betreft zijn dinsdag al geïnformeerd.  

Meester Pijke was deze week voor het laatst. Zijn tekenstudio De Kleine Academie vraagt zóveel van zijn aan-

dacht en energie, dat hij de combi met onze school niet meer kon maken. Helaas. Meester Pijke, van harte be-

dankt voor al je goede werken! We hebben in Jakoline Hovinga een vervanger voor meester Pijke gevonden. 

Jakoline Hovinga heeft ervaring als docent Nederlands en zal als onderwijsassistent de extra ondersteuning in 

rekenen en taal op zich gaan nemen. Zij zal dat gaan doen op de dinsdag- en vrijdagochtend. 

Meester Arjuna zal vanaf 6 januari zijn klas weer oppakken. Dat is goed nieuws! Juf Anja zal klas 6 verlaten en 

nu les gaan geven in klas 4 en tot eind van het schooljaar de duo van juf Sanja zijn op maandagen, dinsdagen en 

om de week op woensdagen. Hoe fijn is het om nu ook in klas 4 eindelijk stabiliteit te kunnen bieden. Veel dank 

aan juf Symone die de afgelopen tijd insprong en zich weer zal gaan richten op haar remedial teachingtaken. 

Juf Anja gaat ook de vrijdagen verzorgen in klas 5. Meester Jasper wordt binnenkort vader en wil graag één dag 

per week minder gaan werken. In week 2 en week 3 van 2020 geniet meester Jasper van zijn vaderschapsverlof. 

Die beide weken vervangt juf Eunice Crichlow meester Jasper op maandag t/m donderdag. Juf Eunice is zeer er-

varen in het primair onderwijs.  

Een wijziging is er ook bij de kleuters: juf Jitske werkt vanaf 6 januari op maandag t/m woensdag in kleuterklas 

3. Op donderdag en vrijdag wordt juf Rosalinde Houtenbos kleuterjuffie in deze klas.  

Juf Corina is helaas nog wel enige tijd afwezig. Juf Daan blijft haar vervangen voor het handwerken in klas 3 en 4 

en op woensdag in de klas van juf Francesca. Tot slot: juf Susan geeft haar leven een nieuwe wending en ver-

huist in het voorjaar naar Brabant. Vanaf april zoeken we daardoor een vervanger voor klas 3 op de woensdagen.   
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MR 

Na een lange periode als voorzitter van de MR heeft Jorrit van der Heide besloten hiermee te stoppen. Jorrit is 

als voorzitter met veel energie nauw betrokken geweest bij het wel en wee van onze school. Jorrit, enorm be-

dankt voor alles dat je in de MR voor de school hebt betekend! De opvolging van Jorrit is een zaak van de MR. 

Daarover zal de MR jullie nader informeren. Mathieu van Straaten neemt het voorzitterschap tijdelijk waar.   

 

Staking op 30 en 31 januari 

Er is een nieuwe CAO afgesloten voor het primair onderwijs. Omdat een salarisverhoging fijn is, maar onvol-

doende om de nood in het primair onderwijs te lenigen, gaan de landelijke acties door. Doel is immers dat er 

structureel extra middelen vanuit de Rijksoverheid komen waarmee de tekorten écht kunnen worden aange-

pakt. Wat de Ithaka-scholen precies gaan doen is nu nog onbekend, maar de actiebereidheid lijkt hoog. Op 30 

januari is er op onze school sowieso al geen les in verband met een geplande studiedag. Ik adviseer jullie vast 

rekening te houden met de kans dat de school ook op vrijdag 31/1 gesloten zal zijn.   
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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: 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 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 
 Kerstvakantie  za 21 dec t/m zo 5 jan 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  vr 3 juli  t/m zo 16 augustus 2020 
 
 
  
Studiedagen 
 

Donderdag 30 januari 

Vrijdag 5 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

Vrijdag 20 december (Kerst) tot 12:00u 

Vrijdag 14 februari (verkleedfeest) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest) 

Vrijdag 26 juni (Sint Jansfeest) 

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

 

AKO ochtenden 

Woensdag 11 december 

Woensdag 12 februari  

Vrijdag 15 mei 
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