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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  7 — 4 december 2020                                                 editie Aziëweg 

       Agenda 

 
 
 
 
 
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 (onder school
 tijd, 14:50 vrij) 
 
Vrijdag 18 december 
* Kerstviering, 12:00 vrij 
 
Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021 
* Kerstvakantie (ma 4 jan 
 is een studiedag) 
 
Donderdag 14 januari 
* Driekoningenspel voor 
 Klas 4, 5 en 6 onder 
 schooltijd (14:50 vrij) 
   
 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

‘Donker wordt de aarde, 

Duister overal. 

Maar ons hart bewaarde 

Licht, dat blijven zal. 

Dat het helder brande, 

Lichten mag heel ver, 

Dan zal eens de aarde 

Worden tot een ster!’ 

 

Deze tijd van het jaar vind ik altijd een bijzondere tijd, buiten wordt het don-

kerder en stiller. De nachten worden langer, de natuur trekt zich terug en het 

leven speelt zich veel meer binnenshuis af. Er is tijd om terug te kijken op het 

afgelopen jaar. Wat heeft dat jaar mij gegeven en wat wil ik daar van meene-

men en wat niet. En zo worden de eerste zaadjes gepland die in het nieuwe 

jaar tot bloei mogen komen. 

 

Namens het team een fijn weekend en een mooie Sintviering, 

Michiel 
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HANDELING   

   

Beste ouders,  

 

Nog twee keer is er voor kinderen van de onderbouw gelegenheid om deel te nemen aan de Handeling. Deze 
staat in het verlengde van het godsdienstonderwijs op school en deelname is geheel vrijwillig. Ook kinderen 
uit alle klassen die tot nu toe niet hebben deelgenomen, blijven 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 co-
ronaregels niet vanzelfsprekend.  

 
 

Verdere informatie: zie voorgaande nieuwsbrief nr. 6. 

   

Data  : woensdag 9 en 16 december.   

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

Binnenkomst in de school via de schoolpleiningang. De Handeling duurt een kwartier.   

   

Met vriendelijke groet,  

namens de godsdienstleerkrachten,  

Cornelis van der Zwet, cvdzet@rsschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kacheltje van kleuterklas 5 

Van juf Debbie geeft een gevoel van warmte 

in deze koudere dagen. 
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Gedichten klas 6 
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Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek! 

 

 

 

Onder de naam ‘t Watermeter Collectief, is er een nieuwe stichting opgericht. Doel is om vanuit 

buurtparticipatie,  de verwaarloosde Watermeterfabriek naast Vrij Waterland te ontwikkelen tot de 

creatieve broedplaats aan het Spaarne. 

 

Het plan betreft dag horeca van 08:30 tot 17:00 en een bakkerij samen met  Ferm-Rozemarijn.  

Een natuurspeelplaats en Clean-up SUP verhuur met de Marco Polo Waterscouts. Een inzamel- en restauratie 

punt voor houten speelgoed en een handwerk/jaartafel winkeltje, samen met de Borgstichting. Een verpak-

kingsvrije winkel met Vrij Waterland en een bloemenstalletje van de Plukweide. Een klein podium voor cultuur-

makers en een open werkplaats die zich zal gaan specialiseren in Tiny-House bouw. Er staan voor de toekomst  

ateliers in de planning, die ook voor workshops, educatie en kinderfeestjes gebruikt kunnen gaan worden. Wens 

is dat het onderwijs zich in de toekomst hier ook verder mee gaat verbinden.  Het plan wordt gesteund door de 

buurtbewoners en de wijkraden.  

 

Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek! 

 

Iedereen die  van dit plan enthousiast wordt of deze bestemming een warm hart toedraagt,  kan helpen door 

het funden van één of meer  vierkante meter van de kavel. Met een serieus bod, draagvlak en een goed plan,  

kan ‘t Watermeter Collectief  van deze plek een gezondmakende plaats maken.  Van de buurt, voor de buurt en 

door de buurt. 

 

Voor meer informatie  www.watermetercollectief.nl of bekijk de video  

  

Simanto 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276374/simanto-wil-creatieve-broedplaats-realiseren-bij-watermeterfabriek-in-haarlem
http://www.watermetercollectief.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cZu091Aiwdk


12/4/2020 Pagina 5 

 

 



12/4/2020 Pagina 6 

 

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Loes Smit: 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 

Vrijdag 4 december Sint Nicolaas 

Woensdag 16 december Paradijsspel 3e klas 

Donderdag 17 december Kerstspel (onder schooltijd) 

Vrijdag 18 december Kerstviering 

Donderdag 14 januari Driekoningenspel 

           (onder schooltijd) 

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) 

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) 

 

 

 

mailto:lsmit@rsschool.nl
mailto:mr@rsschool.nl

