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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  4— 8 oktober 2020                                                      editie Engelandlaan 

       Agenda 

 

 
 
 
Vrijdag 9 okt—zo 18 okt 

 Herfstvakantie (vrijdag is 
studiedag Ithaka) 

 
Woensdag 11 november 

 Sint Maarten 
 
Maandag 30 november 

 1e advent 
 
Vrijdag 4 december 

 Sint Nicolaas, 13:00 vrij 
 
Maandag 7 december 

 2e advent 
 
Maandag 14 december  

 3e advent 
 
Vrijdag 18 december 

 Kerstviering 12:00 vrij 
 
Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021 

 Kerstvakantie (ma 4 jan is 
een studiedag) Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool, 

Het is onwerkelijk om vanuit huis te werken en je verbonden te voelen met 

een levendige gemeenschap zoals de school overdag is. Het is ook beslist niet 

hetzelfde om op afstand verbonden te zijn in plaats van in het werkelijke con-

tact. 

Gelukkigerwijs zijn onze leerkrachten gezond gebleven en is de school nog 

niet geconfronteerd geweest met regelmatige of langduriger sluiting. Gisteren 

bereikte ons het bericht dat de school in Alkmaar binnen Ithaka gesloten is 

door ziekte van leraren en in quarantaine verblijvende collega’s. 

We hebben de herfstvakantie ongeschonden ‘gehaald’… ik wens u een rustige 

week en mooi herfstweer toe. 

Op dit moment zijn gelukkig de oudergesprekken in volle gang zodat er con-

tact is tussen u en ons met tussen ons in dat kind. Dat kind dat de spil blijft 

waar alles om draait. 

Wanneer ik getuige ben van een IB-gesprek tussen leerkracht en IB-er, reali-

seer ik me weer hoe duidelijk de leerkracht het kind in beeld heeft. Niet alleen 

op basis van de sociaal-emotionele ontwikkeling maar evenzeer op die van de 

cognitie. Met zoveel zorgvuldigheid beschreven en met aandacht waargeno-

men. Het herinnerde me aan de kern van de zaak! 

Ik wens u een fijne vakantie. Houd moed, maar vooral vertrouwen! 

Michèle Swinkels 
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Bericht van de MR 

Beste ouders, 

Op 22 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Het was een eerste moment om met de 

directie weer goed op de hoogte te komen hoe de school gestart is. We hebben gesproken over de formatie, 

leerlingaantallen, de plannen voor als er door corona leerlingen niet naar school kunnen en de jaarplannen en 

schoolgids. 

De volgende vergadering is dinsdag 27 oktober. De onderwerpen daarvoor zullen we in de volgende nieuws-

brief delen. 

Wil je meer weten over de MR? De vergaderingen zijn openbaar, voel je vrij om aan te schuiven. Verder zijn de 

notulen altijd op te vragen, dan weet je wat er speelt. En als er onderwerpen zijn die breder spelen en waar-

voor je graag aandacht vraagt, aarzel dan niet om ons te mailen op mr@rsschool.nl. 

Groeten, namens de MR, 

Mathieu van Straaten 

 

 

 

Voor alle ouders een herfstvakantie tip! 

Er is een podcast  ‘Waldorf Inspiration’ genaamd over de visie van Vrije scholen en ach-

tergronden van de antroposofie. 

Het is van gemaakt door Eveline Clignett. Zelf vrije school leerling, ouder en juf op de 

vrije school die in heldere en begrijpelijke taal haar kennis en ervaringen deelt. 

Absoluut een aanrader voor alle ouders!  

 

 

 

 

 

Reserve sokken? 

Heeft u thuis nog sokken die misschien te klein zijn voor uw kind, wij willen ze graag 

voor de kleuters als reserve sokken gebruiken. Alvast onze dank! 

mailto:mr@rsschool.nl
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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 2020-2021 

 

Herfstvakantie : vrij 9 okt t/m zo18 okt 

Kerstvakantie : za 19 dec t/m ma 4 jan 

Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr  

Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april  

Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei  

Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei  

Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei  

Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus  

 

Studiedagen 

Vrijdag 9 oktober 

Maandag 4 januari 

Vrijdag 23 april 

Vrijdag 9 juli 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 
Vrijdag 25 september (Michaelsfeest) 
 
Vrijdag 4 december (Sint Nicolaas) 
 
Vrijdag 18 december (Kerst) 12:00u vrij 
 
Vrijdag 12 februari (verkleedfeest)  
 
Vrijdag 26 maart (Palmpasen) 
 
Donderdag 1 april (Paasviering) 
 
Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest) 
 
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest) 
 
Donderdag 8 juli (laatste schooldag) tot 12:00u 
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