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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  6 —  22 november 2019                                                    editie Aziëweg 

Agenda 

 
Maandag 2 december 

* 1e advent 

 

Donderdag 5 december  

* Sint Nicolaas, school 

 tot 13:00u 

 

Vrijdag 6 december  

 

* De school begint om  

 9:30u 

 

Maandag 9 december 

* 2e advent 

 

Maandag 16 december 

* 3e advent  

 

Vrijdag 20 december  

* Kerstfeest, school 

 tot 13:00u 

 

Za 21 dec 2019 t/m zo 5 

jan 2020 

* Kerstvakantie   

 

Donderdag 13 februari  

* Verkleedfeest 

 

Studiedag 

 
* Vrijdag 14 februari 

 

Za 15 feb t/m zo 23 feb 

* Voorjaarsvakantie 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanmorgen op weg naar Haarlem was het nog volledig donker. Ik liet mijn radio uit en reed in 

stilte naar Haarlem. Een stilte die we soms nodig hebben. Stilte om te genieten van de omge-

ving, stilte die ruimte biedt aan overpeinzingen, stilte … stilte om in gedachten te zijn bij men-

sen om mij heen.  

Een glimlach verschijnt om mijn mond als ik denk aan het team. Zoals ik u al eerder vertelde, 

hebben we n.a.v. de studiedag een ontwikkelplan opgezet. Het team is daar volop mee bezig, 

de zorg in de klas, vaststellen van de leerlijnen taal en rekenen, etc.  

Maar naast deze inhoudelijke zaken is er ook veel aandacht  voor wat de Vrijeschool  juist de 

Vrijeschool maakt, zoals de jaarfeesten. De seizoentafel bij de ingang is weer door Sarah in 

Sint sfeer gebracht. Ik zie gympieten in de gang in gesprek over hun inpak opdracht. In de 

wandelgangen hoor ik ouders over het pepernoten bakken. Het is duidelijk,  Sint komt er aan. 

Ondertussen is het team druk bezig met de voorbereiding van de advent/kersttijd.  

Maar ook het gebrek aan invallers zorgt voor de nodige druk, ‘kan ik het wel maken om me 

ziek te melden, of loop ik nog even door? Immers als er geen invallers zijn en de kinderen wor-

den opgedeeld zorgt het voor extra belasting van de collega’s en de kinderen. Zo moest ik af-

gelopen dinsdag helaas aan ouders vragen hun kind thuis te houden. Greet was wegens fami-

lieomstandigheden afwezig en de gym kon ook niet doorgaan. Het leraren te kort wordt steeds 

meer voelbaar. 

En weer voel ik die glimlach, wat heb ik respect voor deze mensen, die ondanks alles wat er op 

hun afkomt iedere dag de kinderen weer met een lach om hun mond ontvangen! 

Afgelopen week is de zwager van juf Greet overleden, hij laat een jong gezin achter. We wen-

sen juf Greet en haar familie veel kracht toe in deze donkeren dagen.  

 

Lida Berkhout 
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Muzikanten gezocht! 

Weet u nog hoe stemmig het vorig jaar in de adventtijd kon zijn als er in de ochtend bij het binnenkomen muziek 

gemaakt werd?  Dat willen we ook dit jaar weer organiseren. Als u een instrument bespeelt of kunt zingen vorm dan 

een  klein orkestje met andere muzikanten en meld u aan! Kinderen zijn uiteraard ook welkom om zich aan te mel-

den. 

Annemarieke, juf van klas 1, coördineert het. Bij het prikbord van klas 1 hangt een papier waarop u zich kunt aan-

melden  

 

 

 

 

Belangstelling voor een mooie baan als leerkracht op een vrijeschool? 

Een PABO-diploma betekent een baangarantie. En gaat het om een opleiding (gevolgd of te volgen) aan de vrije-

school PABO in Leiden, dan ziet de toekomst er helemaal zonnig uit. Ithaka zoekt namelijk enthousiaste mannen en 

vrouwen die (vrijeschool) leerkracht zijn óf het willen worden. Wat betekent dat, werken op een vrijeschool? Op 

woensdag 27 november organiseert Ithaka op onze school, locatie Engelandlaan, van 15.00 tot 17.00 uur een 

informatiebijeenkomst. Daar krijg je antwoord op al je vragen en maak je ook een proeflesje mee van meester    

Gerard. Voor vragen en aanmeldingen: stuur een e-mail aan secretariaat@vsithaka.nl  Je bent van harte welkom! 

 

mailto:secretariaat@vsithaka.nl
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Sinterklaasjournaal 

 

Het Sinterklaasfeest is het feest van de schenkende Goed-
heiligman, die als iedereen slaapt over de daken rijdt om uit 
zijn hemelse wereld geschenken naar de aarde te brengen 
voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een 
sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen en ge-
heimzinnigheid.   

 
Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal door-
gaans oproept? Vaak wordt daarin verslag gedaan van aller-
lei rampen, die het sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren 
of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, 
de boot is uit de koers geraakt, enz.  

Terwijl het bij het sinterklaasfeest juist gaat om de onvoor-
waardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waar-
op alle kinderen zonder restricties kunnen vertrouwen, wor-
den zij door de televisieberichten ongerust en onrustig ge-
maakt. Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal 
meegezogen in een voor hen bedacht ‘waar’ verhaal – het is 
immers op de televisie! – dat avond aan avond een vervolg 
krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte 
voor het oerbeeld zoals we dat hierboven schetsten, maar 
ook voor hun eigen fantasie.  

 

Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als 
ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kinder-
vriend, overeind houden. Maar in de klas merken leerkrach-
ten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke sfeer willen 
oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrus-
tende ‘echte’ wetenswaardigheden die ze kennen van de te-
levisie.  

 
Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. Kin-
deren hebben oog voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschillen ho-
ren en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die op straat. 
Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het meer bij hen past om een afgerond verhaal meerdere keren 
te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. Steeds iets nieuws werkt wakker makend, terwijl we ze juist 
nog even in de droom- en fantasiestemming willen laten.  
 

Wij zouden jullie dan ook in overweging willen geven om niet met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te kij-
ken. 

 

 

Wij wensen jullie een gezellige Sinterklaastijd! 
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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 
 

 

  

 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 14 februari 

Dinsdag 2 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

 

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 

Lentemarkt: zaterdag 16 mei 

 

AKO 

Donderdag 23 april 
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