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editie Aziëweg

Agenda

Vrijdag 9 okt—zo 18 okt
*
Herfstvakantie (vrijdag
studiedag Ithaka)
Vrijdag 30 oktober
*
Schoolfotograaf klas 1-6

Beste ouders en verzorgers,
Michaël, de aartsengel van de zon, laat zich niet vangen door de blik van de
draak, hij houdt de draak onder bedwang. De Aartsengel Michaël geeft de
moed om te staan voor wat goed voelt. Het gaat om hartekracht, gelijkwaardigheid en oog voor elkaar. Ons eerste jaarfeest is gevierd en de draak is verslagen! Een mooi en passend feest in deze tijd.
Fijn is om te zien hoe we omgaan met de “regels”” die gesteld zijn rondom
wat wel en niet kan in en rondom de school ivm het corona virus. Dat vraagt
soms innerlijke moed in het terughouden van behoeftes die normaal van zelfsprekend zijn; het persoonlijk in contact staan met elkaar en het vrij kunnen
bewegen om en in de school.
Vanaf de herfstvakantie zullen er weer gymlessen gegeven worden door een
gymleerkracht, Jeroen van ‘t hart zal deze op zich nemen. In een vervolg
nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

Vriendelijke groet, namens ons allen,
Michiel van Gennip
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Corona-regels
Er is weer een nieuwe beslisboom.
Het beleid voor het thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar is aangepast. Het beleid dat voor neusverkouden kinderen t/m 6 jaar eerder al gold, wordt doorgetrokken naar alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
Klik hier voor de nieuwe beslisboom.
Wij vragen u om—als het enigszins mogelijk is– terughoudend te zijn wanneer uw kind (snip)verkouden is. De
belangrijkste reden is dat we willen vermijden dat we een hele klas naar huis moeten sturen als de leerkracht
aangestoken wordt door verkouden kinderen. Als we geen vervanging kunnen vinden is dat helaas aan de orde.

Medezeggenschapsraad
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 nieuwsbrief 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 waarvoor je graag aandacht vraagt, aarzel dan niet om ons te mailen op mr@rsschool.nl.
Groeten, namens de MR,
Mathieu van Straaten

Enkele data om toe te voegen aan de jaarplanner
De avondvierdaagse is gepland vanaf:
Dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei

Handelingen zullen op de volgende data plaatsvinden:
Wo 25 november
Wo 2 december
Wo 9 december

Wo 16 december

Ouderbijdrage
Deze week is er een herinneringsbericht vanuit WIS-collective gestuurd aan ouders die nog niet gereageerd
hebben. Wij vragen u vriendelijk uw mail hiervoor in de gaten te houden.
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Kleuterklas 5 van juf Debbie had een prachtig Michaëlsfeest met een heerlijk volle oogsttafel.

Michaëlsfeest

Het was een prachtig Michaëlsfeest. In de kleuterklassen waren er heerlijk volle oogsttafels, werd er
gezwaaid met de zwierezwaaiers, zijn er drakenbroodjes gegeten, is er gekeken naar een poppenspel
over de vlieger en kwam het appelvrouwtje langs!

In de onderbouw gingen ze naar het speelbos en
hebben daar allemaal dappere en moedige spelletjes
gedaan. De draak is daar verslagen door de tweede
klas!
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Klas 2, schilderingen

Klas 2 is het jaar waarin fabels en legenden de vertelstof zijn. Dankzij de moeder en oma van Veerle zijn we
twee prachtige handpoppen rijker: de vos en de raaf. De komende periode komen daar nog andere figuren bij
waarmee de fabels nagespeeld kunnen worden. Een mooi cadeau voor onze tweedeklassers.
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Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school

Herfstvakantie : vrij 9 okt t/m zo 18 okt

Vrijdag 4 december (Sint Nicolaas)

Kerstvakantie : za 19 dec t/m ma 4 jan

Vrijdag 18 december (Kerst) 12:00u vrij

Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr

Vrijdag 12 februari (verkleedfeest)

Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april

Vrijdag 26 maart (Palmpasen)

Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei

Donderdag 1 april (Paasviering)

Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei

Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest)

Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei

Vrijdag 25 juni: ivm Sint Jansfeest start de school om

Zomervakantie : za 10 juli t/m zo 22 augustus

9.30 u

Donderdag 8 juli (laatste schooldag kleuters)
Studiedagen

Vrijdag 9 juli laatste (schooldag onderbouw)

Vrijdag 9 okt
Maandag 4 jan

Ouderavonden

Vrijdag 23 april

Dinsdag 19 januari klas 5b
Woensdag 20 januari klas 4b

Viering van de jaarfeesten

Maandag 15 februari klas 2b

Woensdag 11 november Sint Maarten

Dinsdag 9 maart alle kleuterklassen

(alle kleuters op school)
Vrijdag 4 december Sint Nicolaas

Medezeggenschapsraad overleggen

Woensdag 16 december Paradijsspel 3e klas

Dinsdag 27 oktober

Donderdag 17 december Kerstspel

Dinsdag 8 december

Vrijdag 18 december Kerstviering

Dinsdag 26 januari

Dinsdag 19 januari Driekoningenspel

Dinsdag 25 mei

Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis

Dinsdag 22 juni (voorlopig)

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

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
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