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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  5— 6 november 2020                                                 editie Aziëweg 

       Agenda 

 
 
 
Woensdag 11 november 
* Sint Maarten (alle kleu-
 ters op school) 
 
Maandag 16 november 
* Werkavond klas 2  
 
Dinsdag 17 november 
 Werkavond alle kleuter-
 klassen 
 
Woensdag 25 november 
* Handelingen 
 
Maandag 30 november 

  1e advent 
 
Woensdag 2 december 
* Handelingen 
 
Vrijdag 4 december 
 Sint Nicolaas: 13:00 vrij 
 
Maandag 7 december 
* 2e advent 
 
Woensdag 9 december 
* Handelingen 
 
Maandag 14 december 
* 3e advent 
 
Woensdag 16 december 
* Handelingen 
* Paradijsspel klas 3 
 
Donderdag 17 december 
* Kerstspel 
 
Vrijdag 18 december 
* Kerstviering, 12:00 vrij 
 
Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021 
* Kerstvakantie (ma 4 jan 
 is een studiedag) 
 
   
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

In deze bijzondere tijden is het fijn om te merken dat er een relatieve rust is 
in de school. Waar we in het begin van het schooljaar regelmatig leerkrachten 
hadden die zich moesten laten testen en daardoor een aantal dagen niet aan-
wezig konden zijn, hebben wij momenteel op dat gebied niets te klagen. 

Waar ik wel even iets over te “klagen” heb is het niet fietsen op het voetpad 
aan de Aziëweg-kant. Wat we zien is dat de kinderen zich er op een uitzonde-
ring na goed aan houden, voor een aantal ouders is dat nog een uitdaging. 

Het verzoek is om zodra je op het voetpad komt af te stappen. Dit helpt in het 
goedhouden van het contact met de buurt . 

Rond de komende jaarfeesten zijn we als team aan de slag om deze in aange-
paste vorm doorgang te geven.De vraag die we daarbij meenemen is hoe we 
de ouders daarbij een inkijkje kunnen geven. 

 

 

Vriendelijke groet, namens ons allen, 

Michiel van Gennip 
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Even voorstellen 

 

Beste lezer van de nieuwsbrief, ik ben gymmeester Jeroen. 

 

Sinds de week na de herfstvakantie ben ik gestart met de enthousiaste leerlingen van de Rudolf Steiner, lo-
catie Aziëweg gymlessen te geven. Op zowel de dinsdag als op donderdag ben ik hiervoor op de school te 
vinden.  

Zelf heb ik vroeger ook altijd erg veel gesport. Vaak voetbalde of handbalde 
ik buiten met mijn vrienden. Op 6-jarige leeftijd ben ik als kleine jongen op 
handbal gegaan, nadat ik een keer mee ging met een vriend om te kijken of 
ik het ook onwijs leuk zou vinden. Dat was dan ook het geval, al snel was ik 
besmet met het handbalvirus. Stapsgewijs gingen we elk jaar meer trainen 
om na elke training weer de betere handbalversie van onszelf te worden. 
Voor ik het wist streden we elk jaar om de landelijke jeugdtitels. Naar ver-
loop van tijd was ik bijna dagelijks op het handbalveld te vinden op de trai-
ningen of tijdens de wedstrijden. 

Het harde werken tijdens de trainingen werd uiteindelijk ook beloond. Met 
mijn jeugdteam werden we Nederlands jeugdkampioen en later werd ik ook 
opgeroepen voor de regionale en landelijke jeugdteams. Mijn droom om in 
Jong Oranje te handballen werd werkelijkheid. Bij mijn eigen handbalclub had ik door de jeugdhandbalperio-
de veel hoogtepunten, maar ook veel tegenslagen ervaren. Uiteindelijk ben ik daar weer sterker van gewor-
den en ben ik speler van het eerste team geworden, waarmee we onder andere Eredivisie en Europacup-
handbal speelden.  

Op de school probeer ik nu elke gymles mijn passie en enthousiasme voor bewegen aan de kinderen over te 
dragen, zodat de kinderen elke week weer de betere gymversie van hunzelf worden, dan de gymles ervoor.  

Zelf heb ik de MBO opleiding Sport & Bewegen gevolgd in Leiden, na deze 
opleiding ben ik in Den Haag gaan studeren op de Haagse Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding, omdat ik mezelf wilde door ontwikkelen als gym-
meester.  

Momenteel word ik er vaak gelukkig van om met vrienden te fitnessen, 
zowel in de sportschool als buiten bij fitnessparken. Daarnaast kan ik er 
erg van genieten om in het weekend met vrienden voetbal en F1 te kijken 
onder het genot van een goede en gezonde catering.  

 

Met sportieve groet, 

Gymmeester Jeroen 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

Op 27 oktober was de 2e MR vergadering van dit schooljaar. Dit keer lagen, naast een update over de school 
van de directie, de jaarplannen en de schoolgids voor instemming voor.  De MR heeft ingestemd met de jaar-
plannen. Bij de schoolgids heeft de MR gevraagd om een aantal aanpassingen die we als nodig zagen voor 
instemming.  

De volgende vergadering is dinsdag 8 december. Dan zal in ieder geval de begroting van 2021 op de agenda 
staan.  

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 

 

mailto:mr@rsschool.nl
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Het herfstige seizoenstafeltje van kleuterklas 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Mooie kabouters van klas 1 

 

 

 

      

  

       

 

 

Klas 3, Graanperiode 
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Tekeningen klas 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gevonden voorwerpen 

Op onderstaande foto liggen de verzamelde voorwerpen. 

Mocht u iets herkennen, dan kan uw kind het van de kar in de Grote Zaal afhalen. Over 2 weken 

gaat het restant naar de kringloopwinkel. 
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HANDELING: vanaf woensdag 25 november (7.55 uur)  

Beste ouders, in de aanloop naar Kerstmis is er voor kinderen van de onderbouw in dit schooljaar weer gele-
genheid om deel te nemen aan de Handeling. Deze staat in het verlengde van het godsdienstonderwijs op 
school en deelname is geheel vrijwillig.   

In het bijzonder zijn de kinderen uit de klassen 1 en 2 voor het eerst uitgenodigd om met de Handeling kennis 
te maken. Ook kinderen (uit hogere klassen) die tot nu toe niet hebben deelgenomen, zijn van harte welkom! 
Normaal gesproken kunt u zelf als ouder eveneens bij de Handeling aanwezig zijn om mee te beleven of deze 
bijeenkomst naast het onderwijs een extra waarde meegeeft aan uw kind, helaas is dat onder de huidige coro-
naregels niet vanzelfsprekend. 

Data:   woensdagen 25 november, 2, 9 en 16 december.  

Aanvang:  8.00 uur. Graag om 7.55 uur aanwezig zijn voor de korte voorbereiding.  

De Handeling duurt een kwartier.  

  

Ter verdere informatie:  

Enkele maanden na de allereerste start heeft Rudolf Steiner, grondlegger van de vrijeschool, op verzoek van 
een groot aantal ouders indertijd al de Handeling geïntroduceerd. De wens van die ouders was dat er voor de 
kinderen ook een mogelijkheid zou komen om aan een religieuze bijeenkomst deel te nemen die bij de vrije-
school past. De Handelingen worden gehouden door leerkrachten die bij het godsdienstonderwijs betrokken 
zijn. Deze bijeenkomsten behoren niet tot het leerplan en worden door kinderen op vrijwillige basis bijgewoond 
op tijdstippen buiten het lesrooster.   

De Handeling heeft een vast verloop en draagt een vanuit antroposofische achtergrond begrepen christelijke 
signatuur. Enkele vaste teksten worden uitgesproken, ook de kinderen spreken enkele teksten uit. Er wordt een 
passage uit het Nieuwe Testament voorgelezen, een Adventslied gezongen, instrumentele muziek verzorgd. De 
ruimte waarin de Handeling plaatsvindt, wordt hiervoor specifiek ingericht.   

 Voor eventuele vragen/informatie kunt u graag bij mij terecht.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de godsdienstleerkrachten,  

  

Cornelis van der Zwet, cvdzet@rsschool.nl 

      

       

Klas 6 verkoopt nog pompoenen op maandag 9 en dinsdag 10 november! 

De opbrengst is voor hun eindkamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cvzwet@rsschool.nl
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Sinterklaasjournaal 

Het Sinterklaasfeest is het feest van de schenkende Goedheiligman, 

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, vreug-

de, geheimen en geheimzinnigheid.  

Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal doorgaans op-

roept? Vaak wordt daarin verslag gedaan van allerlei 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 onvoorwaardelijke 

liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarpp alle kinderen zon-

der restricties kunnen vertrouwen, worden zij door de televisieberich-

ten ongerust en onrustig gemaakt. Bovendien worden ze door het sin-

terklaasjournaal 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 kin-

dervriend, overeind houden. Maar in de klas merken leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke 

sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrustende ‘echte’ wetenswaardigheden die 

ze kennen van de televisie.  

Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. 

Kinderen hebben oog voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke ver-

schillen horen 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 

kijken. 

Wij wensen jullie alvast een gezellige Sinterklaastijd! 
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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 

 

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 2021 

Maandag 4 jan 

Vrijdag 23 april  

 

Viering van de jaarfeesten 

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 

 

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 uur 

Donderdag 8 juli (laatste schooldag kleuters) 

Vrijdag 9 juli laatste (schooldag onderbouw) 

 

Ouderavonden 2021 

Dinsdag 19 januari klas 5b 

Woensdag 20 januari klas 4b 

Maandag 15 februari klas 2b 

Dinsdag 9 maart alle kleuterklassen 

 

Medezeggenschapsraad overleggen 

Dinsdag 8 december 

Dinsdag 26 januari 

Dinsdag 25 mei 

Dinsdag 22 juni (voorlopig) 
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