
12/6/2019 Pagina 1 

 

JAARGANG 2019-2020 NUMMER  7 —  6 december 2019                                                    editie Aziëweg 

Agenda 

 

Maandag 9 december 

* 2e advent 

 

Maandag 16 december 

* 3e advent  

 

Woensdag 18 december  

* Paradijsspel gespeeld door 

 klas 3, 09.00u in de zaal. 

 Ouders van harte welkom! 

 

Donderdag 19 december 

* School om 13:00u uit. 

* Onderbouw: 15:45u 

 weer op school 

 (locatie Aziëweg)  voor het 

 Kerstspel. 

 

Vrijdag 20 december  

* 08:30u Kleuterklassen: 

 ouders van harte wel-

 kom in de klas bij het 

 kleuterkerstspel. 

* 12:30u Kerstconcert 

 voor alle ouders op het 

 plein. 

* 13:00u school uit, Kerst-

 vakantie. 

 

Za 21 dec 2019 t/m zo 5 jan 

2020 

* Kerstvakantie   

 

Dinsdag 14 januari 

*  Klas 4 en 5 kijken het 

 Driekoningenspel op de 

 Engelandlaan.  Ouders 

 welkom! Om 14.50u kin-

 deren ophalen op de 

 Engelandlaan. 

Donderdag 13 februari  

* Verkleedfeest 

Studiedag 

 

* Vrijdag 14 februari 

Za 15 feb t/m zo 23 feb 

* Voorjaarsvakantie 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Gisteren mochten we Sint en zijn pieten ontvangen op onze school. Wat was het een 

fijne en gezellige dag! Prachtig om te zien hoe Sint met de kleuters in gesprek ging, 

kinderen liedjes voor hem zongen en de pieten meededen met de Pietendans! 

Maar voordat we de viering van de verjaardag van Sint hadden, zijn we maandag 

met de Advent periode gestart. Tijdens de adventstijd zijn we op weg naar de lang-

ste nacht. Het is de donkerste tijd van het jaar. Een tijd van stilte met het groeiende 

licht als symbool, op weg naar de geboorte van het Kerstkind. 

De school was door de leerkrachten en ouders sfeervol aangekleed. In de aula was 

er bij binnenkomst een schoolorkestje dat kerstliedjes ten gehore bracht. Daarna 

werd er in de kleuterklassen de advent spiraal gelopen. De onderbouw kwam in de 

aula  bijeen waar gestart werd met het advent verhaal. Een sfeervolle start op weg 

naar kerst. 

Komende weken wordt u dagelijks sfeervol ontvangen door het schoolorkestje. Zij 

spelen vanaf 8.15 tot 8.25 uur kerstliedjes voor iedereen.  

Hoe sfeer- en vreugdevol om zo de dag te starten! U kunt even blijven staan luiste-

ren, maar kunt ook gewoon doorlopen. We komen voor deze gelegenheid de school 

binnen via de ingang van BSO De Vlinderboom.  
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Iedere donderdag vinden we op de tafel in de lerarenkamer iets lekkers. Het is steeds weer een verrassing wat het 

zal zijn. Ook kunnen we altijd een beroep op uw hulp doen, van rijden met excursies, tot schoonmaken in de klas. 

We waarderen dit ontzettend! Dus is het nu eens tijd dat we u gaan verwennen!  

 

Vrijdagochtend 20 december zullen we samen met de kinderen een concert geven voor u, opa’s en oma’s en andere 

belangstellenden! Het concert start om 12.30 uur en vindt plaats op het plein. Uiteraard zorgen wij dit keer voor iets 

lekkers in de vorm van warme chocolademelk en een kerstkransje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook kunt u klas 3 op 13 december op de Botermarkt vinden, zij gaan voor u zingen. Op deze manier hopen ze 

een bijdrage te kunnen leveren aan de kosten voor het bouwen van hun fluit. U komt toch ook even luisteren? 

Volgende week is voor klas 1 een bijzondere week. Dan zal juf Tamara haar werkzaamheden uitbreiden naar haar 

gewenste omvang. Tamara  werkt dan op maandag, donderdag en vrijdag en Annemarieke op de dinsdag en woens-

dag in klas 1. In de weken tot de kerstvakantie zullen Annemarieke en Tamara nog een aantal dagen gezamenlijk 

voor de klas staan. We wensen Tamara veel succes en plezier! 
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Nieuwe adjunct-directeur 

 

Beste ouder/verzorger,  

Het is mij een genoegen u te mogen melden dat met ingang van 1 maart 2020 Michiel van Gennip de nieuwe ad-

junct-directeur van de Rudolf Steinerschool Haarlem, locatie Aziëweg zal worden. 

Hij zal per 1 januari geleidelijk instromen en per 1 maart komt hij geheel in dienst van de school. 

Michiel zal zich volgend jaar uitgebreid aan de ouders van de Aziëweg voorstellen. We zijn zeer blij hem als nieuwe 

collega te verwelkomen binnen Ithaka. 

Het afscheid van Lida krijgt gelukkig nog wat tijd, Lida gaat de overdracht naar Michiel zorgvuldig vormgeven, zodat 

het werk en de koers van het afgelopen jaar voortgezet kunnen worden.  

 

Voortgang nieuwbouw 

 

De financiering is rond en de contracten met de aannemers zijn getekend. Er ligt een leeg bouwterrein na de sloop 

van de gymzaal en het gebouw Belgiëlaan. Het laatste stapje was het verkrijgen van de omgevingsvergunning 

(bouwvergunning). Dat had nog wat voeten in de aarde, maar op 26 november jl. is ook deze verkregen van de ge-

meente. De planning hebben we hierdoor een klein beetje moeten opschuiven, maar de verwachting is dat in week 4 

of 5 ( eind januari 2020) de eerste paal de grond in gaat. De oplevering staat gepland, na 300 werkbare dagen, er-

gens in juni 2021. We zijn heel blij dat er nu werkelijk gebouwd gaat worden en we de volgende en laatste fase in 

gaan.   
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Vandaag gaat Sint weer terug naar Spanje. 

Op de valreep deze tekeningen uit de eerste klas. 
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Bericht uit Klas 3 

In klas 3 maken de kinderen zelf hun fluiten. Juf Dulcibelle zal fluitles in de klas gaan geven en de kinderen kunnen 

zo hun eigengemaakte fluit leren bespelen. Om dit mogelijk te maken zingen de kinderen uit klas 3 op vrijdag 13 

december om 10:30u op de Botermarkt Kerstliederen. Komt u ook luisteren en een centje bijdragen! 
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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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DEZE KERSTVAKANTIE IS DE MUSICAL4DAAGSE TERUG IN HAARLEM; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! 

 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze kerstvakantie komt de Musical4daagse weer terug naar de Stads-
schouwburg en Philharmonie in Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de 
presentatie vinden plaats in de Philharmonie in Haarlem 

 

Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musi-
cal4daagse.  

 

Goed om te weten 

27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00  

2 januari t/m 5 januari | 09:00 tot 14:00  

Inschrijven kan tot 13 december via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €137,95  

 

Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   

http://www.musical4daagse.nl
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
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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 

 

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 

 

 

mailto:mr@rsschool.nl

