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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  2— 18 september 2020                                                 editie Aziëweg 

       Agenda 

 
 
 
 
 
Dinsdag 29 september 

 Michaelsfeest, 13:00 u vrij 
 
 
Vrijdag 9 okt—zo 18 okt 

 Herfstvakantie (vrijdag is 
studiedag Ithaka) 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Michaël 

Voel je niet de sterkende, helende kracht 
Van de zonnige dagen der herfst? 
’t Is Michael, die spreekt in de stervende pracht, 
In de kleurige gloed van de herfst. 

Voel je niet de dankbaarheid, diep in je ziel, 
Voor de rijkdom en oogst van het jaar? 
Voor het vruchtgeschenk, dat van de bomen nu viel, 
Voor het koren, zo goud en zo zwaar? 

Voel je niet, dat Michael van ons nu verwacht, 
Dat wij ook in de duisterste tijd, 
Als de stormwinden woeden en lang is de nacht, 
Zijn tot werken en helpen bereid? 

Voel je niet, dat nu in de Michaelstijd, 
In de zonnige dagen der herfst, 
Wij de krachten verzaam’len voor ’t werk en de strijd 
Van het nieuwe, nu komende jaar? 

 

Vriendelijke groet, namens ons allen, 

Michiel van Gennip 
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Corona-regels 

Voor alle duidelijkheid wanneer er twijfel is over het wel of niet naar school of opvang gaan tijdens een ver-

koudheid of loopneus. Deze beslisboom kan ook als hulpmiddel gebruikt worden. 

Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? Zo ja, is er 

contact geweest in de afgelopen 2 weken met iemand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen het huishou-

den van het kind op dit moment koorts of benauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis. 

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? En past 

dat niet bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma en heeft het kind contact gehad met ie-

mand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of be-

nauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis. 

Na overleg met huisarts en/of GGD kunnen vervolgstappen worden gezet. Als het kind minimaal 24 uur klach-

tenvrij is kan het gelukkig weer naar school komen. 

Het vriendelijke verzoek is om de richtlijnen in acht te nemen zodat we er met elkaar voor zorgen dat een 

eventuele besmetting weinig kans van verspreiden heeft. 

Ik wil jullie er nogmaals op attenderen dat de ouders niet in de school mogen komen. Als het noodzakelijk is 

om in de school te zijn meld dit dan even. 

 

Update nieuwbouw 

Vanaf nu zal er op regelmatige basis verteld worden in de nieuwsbrief hoe de stand van zaken is met betrek-

king tot de nieuwbouw ondersteund met foto’s. 

Als je regelmatig langs het terrein komt zie je dat er hard gebouwd wordt, de ruwbouw van de bovenbouw is 

bijna af. 

Bij onze school zou het bestaande gebouw gebruikt worden als basis, bij nader onderzoek kwam er naar voren 

dat het dak en stukken van de gevel in zo’n slechte staat waren dat deze eerst gesloopt moesten worden. In-

middels is dit gebeurd en staat er een betonnen geraamte. Gisteren is het laatste puin verwijderd en is de op-

bouw gestart. 

 

Het fietsen rond de school 

Tijdelijk gebruiken we nu beide ingangen om zo gespreid de school in te komen. Aan de Aziëweg-kant waar 

klas 4, 5 en 6 binnen komen stallen de kinderen ook hun fiets. 

Deze deur is alleen te bereiken via een voetpad, de buren heb aangegeven dat het fijn zou zijn dit ook als voet-

pad te gebruiken. Het vriendelijke doch dringende verzoek is om voor iedereen die via die kant de school bena-

derd af te stappen zodra de weg een voetpad wordt. 

In de betreffende klassen is dit ook met de kinderen besproken. 

 

Gym  

We zijn het jaar gestart zonder gymleraar waardoor het niet mogelijk was de gymlessen te verzorgen. Inmid-

dels is er zicht op een geschikte kandidaat die hopelijk snel gaat starten. Het streven is dit vóór de herfstva-

kantie rond te hebben. 

 

Ouderbijdrage 

Naar aanleiding van ons bericht over de ouderbijdrage hebben wij meerdere reacties ontvangen, waarvoor onze 

dank. Ook dit jaar hopen wij weer voldoende  ouderbijdrage te ontvangen, zodat onder andere alle vaklessen 

doorgang kunnen vinden. 

 

 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-neusverkouden-kind-6-12-jaar-toelaten-op-kinderopvangschoolajnboink.pdf
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Klas 1: elke dag komt er weer wat bij….  Trots op onze mooie transparanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Met het nieuwe schooljaar is ook een nieuw jaar voor de medezeggenschapraad begonnen waarin we ook 
weer met schoolleiding meedenken en praten. Onderwerpen als de omgang met corona en lesuitval, school-
plannen, de kwaliteit van het onderwijs, het Vrije Schoolkarakter en de financiën (en zeker ook de ouderbij-
drage) zullen bijvoorbeeld weer op de agenda staan. De eerste vergadering van dit jaar is 22 september.  

 

De (oudergeleding van) de MR vertegenwoordigt de stem van de ouders in het beleid van de school. Vorig 
jaar hebben we bijvoorbeeld veel inbreng van jullie gehad rond ouderbijdrage, de herstart van de school na 
de lockdown en passend onderwijs. Dat is fijn, maar de wisselwerking tussen MR en ouders kan altijd beter.  

 

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. In de komende tijd gaan we kijken of we de data, 
agenda’s, notulen en andere zaken makkelijker beschikbaar kunnen maken op de MR pagina van de school-
website.  

 

En als er onderwerpen zijn die breder spelen en waarvoor je graag aandacht vraagt, aarzel dan niet om ons 
te mailen op mr@rsschool.nl.  

 

Groeten, namens de MR, 

Mathieu van Straaten 

mailto:mr@rsschool.nl
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Klas 6: vormtekenen 
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Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: lsmit@rsschool.nl  
Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@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 : za 10 juli t/m zo 22 augustus  

 

Studiedagen 

Vrijdag 9 okt  

Maandag 4 jan 

Vrijdag 23 april  

 

Viering van de jaarfeesten 

Dinsdag 29 september Michaëlsfeest 

Woensdag 11 november Sint Maarten 

  (alle kleuters op school) 

Vrijdag 4 december Sint Nicolaas 

Woensdag 16 december Paradijsspel 3e klas 

Donderdag 17 december Kerstspel 

Vrijdag 18 december Kerstviering 

Dinsdag 19 januari Driekoningenspel 

Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis 

Vrijdag 12 februari Verkleedfeest 

Vrijdag 26 maart Palmpasen 

Donderdag 1 april Paasviering 

Vrijdag 21 mei Pinksterfeest 

Donderdag 24 juni Sint Jansfeest 

 

AKO (algemene klassenouder overleggen) 

Woensdag 28 oktober 

Maandag 11 januari 

Woensdag 10 maart 

Maandag 17 mei 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 

Dinsdag 29 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: ivm Sint Jansfeest start de school om 

9.30 u 

Donderdag 8 juli (laatste schooldag kleuters) 

Vrijdag 9 juli laatste (schooldag onderbouw) 

 

Ouderavonden 

Dinsdag 22 september kleuterklas 4 en 6 

Woensdag 23 september kleuterklas 5 

Dinsdag 19 januari klas 5b 

Woensdag 20 januari klas 4b 

Maandag 15 februari klas 2b 

Dinsdag 9 maart alle kleuterklassen 

 

Medezeggenschapsraad overleggen 

Dinsdag 22 september 

Dinsdag 27 oktober 

Dinsdag 8 december 

Dinsdag 26 januari 

Dinsdag 25 mei 

Dinsdag 22 juni (voorlopig) 
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