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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  4 — 18 oktober 2019                                                     editie Aziëweg 

 

 

Agenda 

 

 

Za 19 okt t/m zo 27 okt  

 Herfstvakantie  

 

Woensdag 6 november  

 Staking  

         (school gesloten) 

 
Vr 8 november  
* Studiedag (kinderen 
 zijn vrij) 
 

Ma 11 november  

* Sint Maarten 

Ma 18 november 

* Wintermarkt (op de  

 locatie Engeland-     

 laan) 

Donderdag 5 december  

* Sint Nicolaas, school 

 tot 13:00u 

 

Vrijdag 6 december  

* de school begint om 

 9:30u 

 

Vrijdag 20 december  

* Kerstfeest, school 

 tot 13:00u 

 

Za 21 dec 2019 t/m zo 5 

jan 2020 

* Kerstvakantie   

Kruisteken oefenen klas 4 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Vanmorgen vroeg keek ik uit het raam en zag de gele en de bruine blaadjes van 

de populier op straat liggen. Toen ik vanaf de bushalte Schalkwijk over het pad 

liep, lagen daar prachtige bruine bladeren van de eik. Terwijl ik over de bla-

deren liep maakte zich een gevoel van verwondering en blijdschap van mij 

meester. Verwondering om de mooie dingen die de natuur ons brengt en blijd-

schap dat ik daar mocht lopen, op weg naar mijn werk, een fijne school met een 

heel betrokken team, betrokken ouders en prachtige kinderen.   

 

Afgelopen periode is er hard gewerkt door het team. De zorgstructuur die we 

vorig schooljaar hebben neergezet wordt nu geïmplementeerd. Leerkrachten 

hebben groepsplannen gemaakt, er vinden klassenbezoeken plaats en gesprek-

ken over wat ze zien.  

Tijdens de studie tweedaagse hebben we gewerkt aan de visie, waarin is die 

zichtbaar en hoe gaan we dit uitvoeren. Dit alles heeft geresulteerd in punten 

die we gaan oppakken. Daarbij moet u denken aan soms hele kleine dingen die 

we snel kunnen opstarten of uitvoeren, zoals het updaten van draaiboeken voor 

de jaarfeesten en planning voor de jaarfeesten. Maar ook aan activiteiten die 

onze school zichtbaar maken, vaststellen van leerlijn rekenen/taal en scholing 

etc. 

Ik zal u middels deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte brengen van de pun-

ten die we oppakken.  

Handwerken met juf Caroline 
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De herfstvakantie betekent ook dat we afscheid gaan nemen van Marja Wouda, de interim IB-er. Ze heeft vorig 

schooljaar samen met George de Taeye  op deskundige wijze vorm gegeven aan de opzet van de zorgstructuur. Na 

de vakantie heeft ze met veel verve Marleen begeleid, waardoor die op een heel natuurlijk verlopen manier het IB 

werk heeft kunnen overnemen. We zijn haar dan ook heel dankbaar voor haar inzet! 

 

Ook zien we een aantal nieuwe gezichten in de school rondlopen waar we heel blij mee zijn. Inge Tan is voor 2 dag-

delen begonnen als onderwijsassistent in de onderbouw en Angie Scialó voor 4 dagdelen als onderwijsassistent bij 

de kleuters en onderbouw. Deze inzet, naast de RT, maakt dat we kinderen die dit nodig hebben extra ondersteu-

ning kunnen bieden. 

 

Ook hebben we eindelijk een vakleerkracht gym gevonden, Levi Tindal. Hij zal op dinsdag de lessen voor de klassen 

3,4 en 5 verzorgen. Helaas is er op dit moment onduidelijkheid over de locatie. In de vakantie hoop ik hierover dui-

delijkheid te krijgen van de gemeente. Ik zal u daarover zo spoedig mogelijk informeren. 

 

In klas 2 staat op woensdag Judith voor de klas. Op dit moment hebben we nog geen andere leerkracht gevonden. 

Judith blijft totdat er een andere leerkracht is gevonden. 

 

Afgelopen weken hebben we helaas al te maken gehad met de schaarste aan beschikbare invalkrachten. We doen 

ons uiterste best om in geval van een zieke leerkracht zo goed mogelijk opvang te organiseren. Helaas ontkomen we 

er niet aan dat we met name de eerste dagen moeten opdelen of vragen uw kind thuis te houden. We zijn niet de 

enige school, heel Nederland zucht onder een tekort aan onderwijspersoneel. We doen in dit land dagelijks leerlingen 

tekort door hen naar huis te sturen of ‘bezigheidstherapie’ te bieden. Dat doet pijn in het onderwijshart. Omdat ook 

wij deze situatie onacceptabel vinden, nemen we op 6 november deel aan een landelijke stakingsactie en is onze 

school die dag dus gesloten (de Vlinderboom is wél open). Onderstaand is een brief toegevoegd met meer informa-

tie. 

 

Ik wens u allen een fijne herfstvakantie toe waarin u  kunt genieten van de mooie natuur in deze jaargetijde. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Lida Berkhout 

Adjunct-directeur a.i.  

 

Parkeren  

Bij het halen en brengen is het vaak druk rond de school met auto’s. We begrijpen dat het lastig is met parkeren, 

zeker nu er ook onderhoudswerkzaamheden aan de flat uitgevoerd worden.  

Toch willen we u dringend vragen om uitsluitend te parkeren in de parkeervakken. Het parkeren  

op straat zorgt voor onveilige situaties.  

Bij het halen en brengen is het geen probleem als u gebruik maakt van de parkeerplaats bij de moskee, maar het is 

absoluut niet de bedoeling dat u uw auto daar langere tijd laat staan. 

 

Santa Lucia 

In de jaarplanning stond het Santa Lucia feest opgenomen. Helaas gaat dit niet meer door. Dit in het kader van het 

verbod op open vuur binnen de school. Het is een gewone  schooldag, dus is het voor u verder niet van invloed 

m.b.t. de schooltijden. 
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Betreft: aangekondigde staking 6 november 2019  

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De vakbonden AOb, FNV en de AVS hebben het primair onderwijs gevraagd om op 6 november opnieuw te gaan sta-

ken. Aanleiding hiervoor is de recente rijksbegroting die helaas niet meer geld vrijmaakt voor het onderwijs in Ne-

derland. De overheid heeft tot 21 oktober een ultimatum gekregen om de onderwijsbegroting bij te stellen, anders 

wordt er opnieuw gestaakt.  

Het bestuur en de directies van de scholen van Ithaka onderschrijven de doelstelling van deze staking opnieuw. Het 

blijkt dat de overheid het onderwijs nog steeds onderwaardeert als het gaat om de belangrijke invloed van onderwijs 

op de ontwikkeling van de samenleving.  De noodzaak tot verbetering van salariëring en arbeidsomstandigheden 

(voor zowel leerkrachten als alle overige personeelsleden in onze scholen) blijkt uit het enorme lerarentekort dat de 

samenleving aan den lijve ondervindt. Ook de hoge werkdruk en het daarmee gepaard gaande verzuim is een hard-

nekkig probleem dat een oplossing behoeft.  

De directeuren van Ithaka zijn met de teams in overleg over een gezamenlijke stakingsactie op 6 november om het 

statement van het primair onderwijsveld bij de lokale overheid te laten klinken. We begrijpen dat het voor ouders en 

verzorgers belastend en hinderlijk is dat er op deze dag dan geen lessen gegeven worden. We hopen dat u desal-

niettemin onze acties zult billijken en ondersteunen. Zonder stevige investeringen in het onderwijs is het ook voor 

scholen en leerkrachten niet mogelijk dagelijks goed onderwijs te blijven verzorgen. 

Scholen en besturen hebben geen stakingsrecht, medewerkers in de scholen wel. Het bestuur van Ithaka laat het 

aan de directies om - in samenspraak met de leerkrachten - te bepalen of en op welke wijze aan de staking en de 

stakingsacties wordt deelgenomen. Het team van de Rudolf Steinerschool zal aan de staking deelnemen. De 

school zal daarom op 6 november gesloten zijn (De Vlinderboom is wel open!). 

 Ik vraag u nadrukkelijk voor deze dag zelf opvang voor uw kind te organiseren. Mocht er voor u echt geen enkele 

mogelijkheid zijn om uw kind(-eren) op deze dag op te (laten) vangen, kunt u hierover contact opnemen met de 

directie van de school. 

We hopen dat de staking en de acties tot een groter bewustzijn van de problematiek leiden en dat de samenleving 

onderwijs hoger gaat waarderen, zodat ook de samenleving zelf een bloeiende toekomst tegemoet gaat! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Merten en 

Lida Berkhout 

 

Haarlem, 16 oktober 2019. 
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Ouder gezocht!  

 

Vijf jaar geleden, toen ik op de Duitslandlaan startte met een eerste klas begon ik aan een project: Een reuzenspin-
nenweb, als kunstwerk voor in de school. Ondertussen is die eerste klas al vijfde klas en ligt mijn bewustzijn elders. 
Het reuzenspinnenweb is er nog steeds en velen hebben er ondertussen een bijdrage aan geleverd, maar het spin-
nenweb kan wel wat aandacht gebruiken om weer een echt kunstwerk te worden. Wie vindt het leuk om ons spin-
nenweb weer mooi te maken?  

Meld je dan even bij juf Greet. 

 

Muzikale oproep 

 

Na de herfstvakantie gaan we weer de tijd van de lichtfeesten tegemoet. Beginnend met het feest van Sint Maar-
ten  en met als hoogtepunt het Kerstfeest. Nu is het bij ons op school een goed gebruik om de laatste weken voor 
de kerst, de zogenoemde adventtijd, op te luisteren met muziek in de  

ochtend  bij het binnenkomen op school.  

Hoe mooi zou het zijn als het ons dit  jaar lukt om dat in deze periode elke dag te verzorgen. Ik doe een oproep aan 
alle ouders en kinderen die een instrument bespelen om zich bij mij te melden. Dan maak ik een overzicht wie wan-
neer gaat spelen en of zingen. Ik zie uw aanmeldingen tegemoet op annemarieke@rsschool.nl of op de intekenlijst 
die na de herfstvakantie op het prikbord naast de 1e klas zal hangen. 

 

Euritmie schoenen 

  

Euritmie is een wezenlijk onderdeel van het vrijeschool lesprogramma. Uw kind heeft wekelijks euritmie en draagt 
hierbij euritmie schoenen (soepele schoentjes met een stroeve rubberen zool).  

 

Heeft uw kind nog geen euritmie schoenen of een grotere maat nodig dan kunt u die bij ons op school aanschaffen 
of zelf euritmieschoenen kopen. Let u er dan op dat bij de euritmie schoenen er een rubberen zool onder zit.  

 

Als u ze op school aan wilt schaffen kosten nieuwe euritmie schoenen €10,-, als de juiste maat er is kunt u ook de 
euritmie schoenen tweedehands kopen, deze kosten € 3,-. 

 

U geeft uw kind een envelop met €10,- mee waarop u de naam van uw kind en de benodigde schoenmaat schrijft. 
En indien u tweedehands schoenen wilt schrijft u dit ook op de envelop.  

De meester of juf stuurt uw kind dan langs bij Jetske van de administratie om de schoentjes te passen en te kopen. 

 

Bij tweedehands schoenen wordt het wisselgeld terug meegegeven in de envelop aan uw kind. De opbrengsten van 
de tweedehands euritmietjes komt als gift in de euritmiekas voor ondersteuning van het vak euritmie (denk aan het 
bekostigen van eurtmievoorstellingen of lesmateriaal). 

 

 

mailto:annemarieke@rsschool.nl
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Buitenspelregels 

Beste ouders, verzorgers en andere pleingebruikers,  

Vanaf 1 februari spelen ook de kinderen van de Vlinderboom op ons schoolplein. Willen alle ouders die na schooltijd 

nog met hun kinderen op het plein blijven spelen helpen om onderstaande regels ook na schooltijd in ere te houden. 

Dan hoeven de juffen van de Vlinderboom alleen op hun eigen kinderen te letten.  

Dank! 

 We blijven op ons eigen plein (tot de balk en het hek blijft dicht); 

 De afvalcontainers zijn voor afval, de klimrekken voor klimmen; 

 Het zand blijft in de zandbakken of gaat van de ene naar de andere; 

 We gooien alleen met een bal; 

 Voetballen doen we niet op het plein; 

 Het zand bij de klimrekken en van het schelpenpad moet blijven liggen waar het ligt; 

 Scheppen doen we in de zandbak, maar; 

 We graven niet direct naast of onder de zandbakrand door, dan verzakt het plein; 

 De tegels blijven op hun plek liggen, er mag wel op gespeeld worden; 

 Het kleuterbuitenspeelgoed is alleen voor de kleuters, de grote rode scheppen zijn daarop een uitzondering; 

 Skeelers/ skates/ stepjes/ waveboards en eenwielers zijn toegestaan, skateborden niet (deze schieten door als 

een kind eraf springt); 

 Stoepkrijten mag op de stoep, de muren blijven schoon; 

 We dragen schoenen buiten (er wordt namelijk nog steeds regelmatig glas gevonden); 

 De bloemenperkjes zijn voor de bloemen, we spelen ernaast; 

 De putdeksels blijven dicht; 

 We laten de kinderen van de Al Ikhlaasschool lekker werken, dat betekent dat we bij het raam vandaan blijven 

en ons eigen spel spelen; 

 De buitendeuren op het haakje of dicht (als je ze ‘op slot’ draait om open te houden verbuigt het systeem); 

 Ruilkaartjes/ spaaracties mogen voor of na school geruild worden, tijdens de pauzes wordt er gewoon ge-

speeld; 

 Telefoons zijn op het schoolplein niet toegestaan.  
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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 
 

 
  

Herfstvakantie za 19 okt t/m zo 27 okt 2019 
 
 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  za 4 juli  t/m zo 16 augustus 2020 
 

 
  

Studiedagen 
 

Vrijdag 8 november 

Vrijdag 14 februari 

Dinsdag 2 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

 

Maandag 11 november (Sint Maarten) 

Donderdag 5 december (Sint Nicolaas) 

 Vrijdag 6 december begint de school 9:30u 

 

Vrijdag 20 december (Kerst) 

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 

Wintermarkt: maandagavond 18 november 

Lentemarkt: zaterdag 16 mei 

 

AKO 

Donderdag 23 april 
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