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editie Engelandlaan

Agenda

Woensdag 20 april

Lentemarkt 13:00u-16:00u
(georganiseerd door klas6)
Meivakantie

Vrij 22 apr t/m zo 8 mei
(vrij 22 apr is studiedag)

Vrijdag 13 mei

Circus Nicole et Martin voor
klas 2, 3 en 4
Hemelvaartsweekend

Do 26 mei t/m zo 29 mei
Woensdag 1 juni

Pinksterfeest
Pinksterweekend

Za 4 juni t/m ma 6 juni
Avondvierdaagse

Di 7 juni t/m vrij 10 juni
Donderdag 23 juni

Sint Jansfeest klas 1 t/m 6

Haarlem, 20 april 2022

Vrijdag 24 juni

Sint Jansfeest kleuters

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,

Donderdag 14 juli

Laatste schooldag 12:00u
uit

Vanmiddag is er Lentemarkt op het plein! De zesde klas heeft een mooie markt
georganiseerd om zo geld in te zamelen om het eindkamp (mede) te bekostigen. Het is prachtig weer dus loop gerust langs alle stalletjes na het ophalen
van de kinderen waar de zesdeklassers u welkom heten. Van allerlei te koop!
Neem wel contant geld mee alstublieft.

Zomervakantie

Vrijdag 15 juli t/m zo 28
augustus
(vrij 15 juli is studiedag)

Het Paasfeest heeft zowel in als buiten de school prachtig vorm gekregen. Onderstaand sturen we wat foto's door. In de school werd ik, zoals altijd, getroffen door de mooie sfeer die in de verschillende klassen was gecreëerd en de
klassen één en twee die buiten het feest vierden waren in gezelschap van dezelfde klassen van de Duitslandlaan. Van collega's hoorde ik hun enthousiaste
verhalen!
Aanstaande vrijdag is een studiedag voor het team waarin we ons buigen over
de vraag die kleuters hebben met een ontwikkelingsvoorsprong onder andere
naar aanleiding van een daarover verschenen boek. Hoe kunnen we ook deze
kinderen voorzien in hun onderwijsbehoefte. Een interessant thema waar wij
ons ook in moeten verdiepen, zoals alle scholen voor primair onderwijs, op
verzoek van de inspectie van het onderwijs.
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Daarna wacht de langverwachte vakantie. We kunnen
energie opdoen om de meest intensieve periode van het
jaar goed en mooi af te ronden. Natuurlijk hopen we dat
u en de uwen ook een fijne meivakantie tegemoet gaan
en dat we elkaar weer terugzien, opgeladen en wel.
Hartelijke groet,

Michèle Swinkels
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Lentemarkt
Op woensdag 20 april organiseert klas 6 een lentemarkt op het schoolplein aan de Engelandlaan.
Er zullen allemaal spelletjes en activiteiten worden aangeboden, waar kinderen door middel van een
strippenkaart, aan kunnen deelnemen.
De opbrengsten zullen gaan naar de financiering van het eindkamp van klas 6.
Wilt u graag een bijdrage leveren op deze dag, in de vorm van (niet commerciële) verkoop, workshop of
heeft u andere vragen? Graag melden bij de klassenouders van klas 6 of meester Arjuna.
We organiseren ook een rommelmarkt!
Heeft u spullen, die nog in redelijke staat zijn en mogen worden verkocht? Neem het de komende weken
graag mee naar school. De verzameling van de spullen, vindt plaats voor klas 6, onder de trap, naar het
tekenlokaal van de bovenbouw.

Hopelijk zien we jullie allemaal die woensdagmiddag.
(Er kan alleen contant afgerekend worden).

Klas 6

Heeft u vragen? Mail gerust naar: meeta_hiep@hotmail.com en adbruine@rsschool.nl
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Bibliotheek ouders gezocht!
Komende vrijdag zal een groep ouders én leerlingen hard aan de slag gaan om de schoolbibliotheek in te gaan
richten. Na de vakantie gaat de bieb dan eindelijk open voor de kinderen! De bedoeling is dat de kinderen op een
vast moment in de week hun boek kunnen komen ruilen. Het zou heel fijn zijn als we een groepje bieb-ouders
hebben, die de uitleningen registreren/bijhouden en de kinderen kunnen helpen met het kiezen van de juiste
boeken op niveau en interesse. Wie van jullie vindt het leuk om één of meer ochtenden per week, een half uur
de bibliotheek te bemannen? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Chantal: cklerkx@rsschool.nl (of
loop even binnen).

Ouderenquete
Vanuit stichting Ithaka is deadline voor de ouderenquete opgeschoven naar vrijdag 22 april om meer ouders de
kans te geven om te reageren. Fijn als u de vragenlijst nog zou willen invullen.
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Uitje onderbouw Circus Nicole & Martin klas 2, 3 en 4
Beste ouders,
Twee keer kon het vanwege de maatregelen niet
doorgaan…. Nu heeft Stichting Ithaka geholpen
bij de komst van het Zwitserse theatergezelschap ‘Nicole & Martin’ van 9 t/m 15 mei a.s. En
dit keer gaat het door! Eindelijk zullen zij naast
de ‘Vrije school Zaanstreek’ in Zaandam hun
grote witte koepeltent opslaan en de romantische houten woonwagens voor een week neerzetten. Zo trekken zij al 23 jaar rond door heel
Europa. Alle ouders en kinderen zijn van harte
welkom in het weekend bij de openbare voorstellingen, waarvoor kaarten verkrijgbaar zijn
via de onderstaande website.
‘Nicole & Martin’ brengen sprookjes, met prachtige beelden, met humor, op circusachtige en muzikale wijze. Met acrobatiek op hoog niveau en mime en samenspel met de kinderen. Voor de op- en
afbouw van de grote circustent is hulp nodig van ouders. Of verzorging met iets lekkers voor de
lunch van de op- en af-bouwers. Deze gezamenlijkheid tekent de vrijescholen, hiermee hopen wij
de theatercompagnie te verwelkomen en elkaar weer te ontmoeten. Ieder kind is trots wanneer
vader of moeder een heuse circustent helpt bouwen!
Maandag 9 mei 2022 Aankomst ‘Nicole & Martin’
Dinsdag 10 mei 2022 8.30 -14.30u. Hulp bij opbouw circustent
Donderdag 12 mei 2022 10.30 – 11.40u. Schoolvoorstelling ‘De Bremerstadsmuzikanten’
Vrijdag 13 mei 2022 10.30 – 11.40u. Schoolvoorstelling ‘Van de visser en zijn vrouw’
Zaterdag 14 mei 2022 17.00 – 18.10u. Openbare voorstelling ‘Wassilissa’
Zondag 15 mei 2022 13.00 – 14.10u. Openbare voorstelling ‘Het meisje zonder handen’
Vanaf 14.30 – 17.00u. hulp bij afbouw circustent, vertrek ‘Nicole & Martin’ richting Engeland Kaarten en informatie: www.nicole-et-martin.ch (kinderen vanaf 5 à 6 jaar welkom)
Opgave voor hulp: wytske.kelling@gmail.com Wij hopen op grote gezamenlijke respons, zodat veel
klassen kunnen genieten van deze unieke voorstellingen, nu het eindelijk weer kan! En hulp bij de
gezamenlijke op- en afbouw, verzorging van de bouwers en hand- en spandiensten. Heel hartelijk
dank! Meer details over eventuele benodigde hulpouders voor de klas, horen jullie op een later moment via de klassenleerkrachten.

Oproep vrijwilligers voor de op- en afbouw Circus Nicole & Martin Voor de op-en afbouwvanhet circus in Zaandam zijn we, zoals hierboven te lezen nog op zoek naar hulpouders.Het gaat om de volgende data en tijden:
•Dinsdag 10 mei 2022 8.30 -14.30uur: hulp bij opbouw circustent
•Zondag 15 mei 202214.30 –17.00uur: hulp bij afbouw circustent
Opgave voor hulp graag per mail naar: wytske.kelling@gmail.com
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Vakanties schooljaar 2021 - 2022

Vrije middagen 2021-2022

Meivakantie : vrij 22 april t/m zo 8 mei

Donderdag 14 juli 12:00u vrij (laatste schooldag)

Hemelvaartsvakantie : do 26 mei t/m zo 29 mei
Pinksteren : za 4 juni t/m ma 6 juni
Zomervakantie : vrij 15 juli t/m zo 28 augustus

Studiedagen 2021-2022
Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt 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
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