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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  5— 28 januari 2022                                editie Duitslandlaan 

       

 

Agenda 

 
Vrijdag 18 februari 

 Verkleedfeest  
 Kinderen om 13.00u vrij 
 
Voorjaarsvakantie: 

 za 19 febr t/m zo 27 febr 
 Let op! 
 ma 28 februari Studiedag 
 kinderen vrij 
 
Maandag 28 februari 

 Studiedag: kinderen vrij 
 
Dinsdag 8 maart 

 Ouderavond kleuters 
 
Maandag 21 maart 

 Ouderavond klas 11 
 
Vrijdag 8 april 

 Palmpasen om 13.00u vrij 
 
Donderdag 14 april 
* Paasfeest om 13.00u vrij 
 
Paasweekend: 

 vr 15 april (Goede Vrijdag) 
 t/m ma 18 april 
 
Donderdag 21 april 

 Kleuteruitje 
 
Vrijdag 22 april 

 Studiedag: kinderen vrij 
 
Meivakantie: 
* za 23 april t/m zo 8 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Rudolf Steinerschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het was een mooi begin in onze nieuwe school. Toen de kinderen op woens-

dag binnenkwamen zag de school er van binnen prachtig uit. Dit gaf naast 

nieuwsgierigheid en wat zenuwen ook een vertrouwd gevoel omdat het 

meubilair hetzelfde was als in de oude school. 

Op vrijdag hebben we met alle klassen in een grote kring op het plein ge-

zongen om zo de start in onze nieuwe gebouw te vieren. 

Inmiddels zijn we bijna 3 weken verder en voelt het gebouw al helemaal van 

ons. 

Zoals jullie gemerkt hebben was het deze week een uitdaging was om alle 

klassen naar school te laten komen. Dat is niet overal gelukt. De verwach-

ting is dat in de loop van volgende week alle leerkrachten weer beter zullen 

zijn. 

Nu de corona maatregelen voor de komende 6 weken helder zijn en duide-

lijk is dat er soms leerlingen thuis zitten die positief getest zijn maar zich 

niet ziek voelen zijn we ons aan het beraden wat we voor deze kinderen aan 

lesstof kunnen bieden. 

Als laatste willen ik jullie erop attenderen dat er in deze nieuwsbrief  2 vaca-

tures zijn voor de MR. Het is belangrijk dat deze ingevuld wordt om mede-

zeggenschap vanuit de ouders te houden in een aantal besluiten voor onze 

school. 

Vriendelijke groeten, Michiel van Gennip 

 

 

 

https://www.rsschool.nl/
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Medezeggenschapsraad oproep 

Wil jij helpen bouwen aan onze school? Ben jij een betrokken ouder en wil je graag in gesprek met de directie 
van de Rudolf Steinerschool? Dan is de Medezeggenschapraad iets voor jou. 

Op dit moment heeft de MR van de Vrije School 2 vacatures in de oudergeleding voor de locatie Duitslandlaan. 
Dit betekent dat de ouders van de Duitslandlaan op dit moment niet vertegenwoordigd zijn en dat is een gemis-
te kans. De stem van de ouders over bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolplan, schoolgids of veranderingen in 
de roosters is waardevol en nodig!    

Als je interesse hebt, meld je dan uiterlijk 2 weken na ontvangst van deze nieuwsbrief aan via mr@rsschool.nl. 
Als er in die periode meer dan 1 kandidaat is zal er een korte verkiezing plaatsvinden. Als je meer wilt weten 
vertel ik of de andere MR leden er graag meer over.  

Groeten, 

Namens de MR, Mathieu van Straaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerbeleid 

Om de doorstroom snel en veilig te houden heb ik het volgende verzoek om: 

 - Als je met de auto komt het principe van ”kiss and ride” te hanteren. 

 - Auto’s niet op de stoep parkeren.  

 - Als het nodig is om de auto wat langer te parkeren dan kan dat op de Engelandlaan. 

 - Bakfietsen op de kopse kant van de school neer te zetten (maandag staat er iemand om aanwijzingen 

   te geven, mocht dit nodig blijken). 

Door deze punten in acht te nemen houden we ook het contact met de buurt goed. 

 
Ziek/afwezigheidsmeldingen 

Graag ‘s morgens vóór 9.00u telefonisch melden of u kind ziek/afwezig is of door bijvoorbeeld doktersbezoek 
later op school komt. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail op het telefoonnummer: 023-7271382. 
Meld duidelijk de naam én de klas van uw kind. 
 

Zelftesten leerlingen 

Ouders kunnen bij de administratie zelftesten voor hun kinderen ophalen. Deze testen worden niet 
aan de leerlingen meegegeven. Loop gerust in de ochtend naar binnen of maak anders een afspraak, 
zodat we ze klaar kunnen leggen. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen zit al aardig vol. Hij staat bij de ingang van de 
school. Kijkt u even of er iets van uw kind bijzit? Over 2 weken zullen de restanten 
naar een goed doel gebracht worden. 

mailto:mr@rsschool.nl
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De Mandenmaker 

 

De mandenmaker kwam langs om zijn mooie am-
bacht uit te oefen op zijn meegebrachte strobalen. 

Dat vond Bruno uit de kleuterklas wel interessant 
en hij mocht het gebeuren van dichtbij aanschou-
wen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 3 en 4: Bamboefluiten 

 

Voor klas 3 en 4 komen de meesters van de gilde naar 
onze school om de leerlingen te ondersteunen met het 
maken van hun eigen bamboefluit. De meerwaarde van 
het zelf maken en ondergaan van het proces is groot. 
De eerste toon is een magisch moment: ‘de geboorte 
van de fluit’. 

Meer informatie is te vinden op hun website 
(bamboefluiten.nl). 

 

 

https://www.bamboefluiten.nl/index.php/nl/
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Klas 6: Meetkunde 

Na de vakantie is de 6e klas begonnen met de periode meetkunde, eerst met touw (en stoepkrijt) op het 
schoolplein. 
Later ook met passers en geodriehoeken. Mooie figuren vragen concentratie, precisie en doorzetten. 
Ondertussen zijn we bij de driehoeken aanbeland en verdiepen we ons in de gradenboog.  
Een hele cirkel is 360 graden, dat is bedacht door de Egyptenaren, die kenden een jaar van 360 dagen en 5 
godendagen.  
Dus eigenlijk is elke graad een dag en elke maand 30 graden. En dan na een jaar heeft onze Aarde een hele 
cirkel afgelegd. 
Dat is niet het enige natuurverschijnsel dat we tijdens meetkunde tegenkomen, kijk maar eens naar deze 
plaatjes. 
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Schoolgebouw-impressies 

 

 

 

‘extra-zaal’ 
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Juf Manja maakt altijd een prachtig tafeltje voor de Eurit-
miezaal 
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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 2021-2022 

Voorjaarsvakantie: za 19 februari t/m ma 28 februari  
Paasvakantie: vr 15 april t/m ma 18 april  
Meivakantie: vr 22 april t/m zo 8 mei 
Hemelvaartsvakantie: do 26 mei t/m zo 29 mei  
Pinksteren: za 4 juni t/m ma 6 juni  
Zomervakantie: za 16 juli t/m zo 28 augustus  
  
 

 

 

Studiedagen 2021-2022 

Ma 28 februari (aansluitend aan de voorjaarsvak.) 
Vr 22 april (vóór de meivakantie) 
 

 

 

 

AKO (algemene klassenouder overleggen) 
 
2022 
Wo 16 maart 
Do 12 mei 
Ma 30 mei 
 
 

Vrije middagen 2021-2022 
 
Vr 18 februari 13.00u vrij (Verkleedfeest) 
Vr 8 april 13.00u vrij (Palmpasen) 
Vr 3 juni 13.00u vrij (Pinksterfeest) 
Vr 24 juni 13.00u  vrij (Sint Jansfeest) 
Do 14 juli laatste schooldag kleuters 13.00u 
Vr 15 juli laatste schooldag klas 1/6 12.00u vrij 
 
 

 

 

Medezeggenschapsraad overleggen 

Do 5 april 
Di 24 mei 
Di 21 juni 
 

 

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

