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Agenda
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
Vrijdag 22 april

Studiedag: kinderen vrij
Meivakantie

za 23 april t/m zo 8 mei

Hemelvaartsweekend

Do 26 mei t/m zo 29 mei
Vrijdag 3 juni
*
Pinsterfeest om 13.00u vrij
Pinksterweekend

Za 4 juni t/m ma 6 juni
Avondvierdaagse

Di 7 juni t/m vrij 10 juni
Vrijdag 24 juni

Sint Jansfeest om 13.00u vrij
Beste ouders en verzorgers,
We leven in bijzondere tijden!
Wij zijn af van de corona-maatregelingen, er speelt van alles in de wereld
en we werken toe naar de lente. Dit laatste ervaar ik altijd als een vreugde-vol moment: de natuur komt tot leven, de dagen die langer worden en
de zon is vaker zichtbaar. Nog even en de natuur om ons heen kleurt
weer groen.

Laatste schooldag kleuters

do 14 juli om 13.00u vrij
Laatste schooldag klas 1/6
*
vrij 15 juli om 12.00u vrij
Zomervakantie
*
za 16 juli t/m zo 28 aug

Ook aan de kinderen merk je dat de lente eraan komt, er is meer bewegelijkheid en behoefte om buiten te zijn.
Het gebouw is op een paar puntjes na af, de volgende stap is om het plein
aan te gaan pakken. Het is fijn om te zien dat er ondanks veel stenen op
het plein de kinderen nieuwe manieren van spelen bedenken, er wordt
gestept, getekend en geskatet.
Het is ook goed om te ervaren hoe fijn het is dat jullie als ouders weer in
de school zijn
Geniet van het weer, elkaar en het leven!
Vriendelijke groeten,
Michiel van Gennip
3/14/2022
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Even voorstellen: nieuwe MR-leden
Ik ben Wildana Maric en sinds september 2020 zit onze dochter Stella op de RS
school.
Ik kom oorspronkelijk uit Bosnië en Herzegovina en woon al 27 jaar in Nederland.
Na mijn studie onderwijskunde heb ik me altijd bezig gehouden met leren en ontwikkelen van volwassenen.
RS school is mijn eerste ervaring met de vrije school en antroposofisch denken.
Dit heeft me bewogen om bij de MR aan te sluiten want ik wil weten hoe dit denken zich naar de praktijk vertaalt. En ook hoe wij als ouders kunnen bijdragen
aan een gezond en veilig klimaat op school waar onze kinderen veel tijd doorbrengen.

Hi allemaal,
Ik ben David Michielen, 39 jaar oud, vader van Otis (6). Ik werk als
consulent bij een woningcorporatie waar ik mediation en fraude casuïstiek behandel. Daarnaast ben ik een creatieve duizendpoot en onderneem ik graag.
Ik heb brede ervaring als lid en voorzitter in diverse bestuurlijke- en
overlegorganen omdat ik een intrinsieke motivatie heb om altijd naar
verbetering te zoeken.
Ik kijk er enorm naar uit een constructieve bijdrage te mogen leveren,
samen met, en voor leerkrachten en ouders.
Tot ziens!

wie gaat ermee
Organisatoren gezocht: Wij zijn een gezellige, resultaatgerichte, chocola-etende groep ouders van de Engelanden Duitslandlaan die met veel plezier de Avondvierdaagse organiseren. Dit jaar en volgend jaar wordt de groep
kleiner omdat van sommigen de kinderen de school verlaten.
Wie komt mee organiseren? Je kunt dan dit jaar ‘inlopen’. We vergaderen ongeveer 3x in de periode maart tot
juni en we hebben een uitgewerkt draaiboek. De Avondvierdaagse zelf is altijd dinsdag tm vrijdag na Pinksteren. Er zijn allerhande taken, van administratie en nieuwsberichten tot posters maken en routes controleren of
vernieuwen.
We verwelkomen graag nieuwe leden! Als je vragen hebt kun je contact opnemen met
Ellen (moeder Samar, klas 4) en Jindra (moeder Anne, klas 6) of via mail: a4drss@gmail.com
Hartelijke groeten, het A4D team
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De kleutertuin: oproep
In de voorjaarsvakantie is er een begin gemaakt met de inrichting van de kleutertuin. Er zijn borders gestoken, de fruitbomen zijn op hun definitieve plek gezet. Er
is een start gemaakt met een takkenwal rondom de tuin en er zijn wilgen geplant.
De volgende klus is het graven van een zandbak en deze omheinen met paaltjes.
We zouden dit graag onder schooltijd doen samen met een groep kleuters die helpt
met graven.
Wie wil ons komen helpen op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9;00 uur en
10:30 uur met graven?
Graag een mailtje sturen naar Meeta, mhiep@rsschool.nl.

Onderbroeken

Onze voorraad reserveonderbroeken voor de kleuters is verdwenen! Wie heeft er thuis nog een onderbroekje
van school liggen of onderbroekjes over om aan de school te doneren?

LEERRIJPHEID
Beste kleuterouders,
Op dinsdag 29 maart a.s. organiseren we de ouderavond over 'leerrijpheid'. We nodigen jullie van harte uit
voor deze informatieve avond met als thema leerrijpheid/ overgang naar klas 1.
Op deze avond wordt de ontwikkeling geschetst van een kind van geboorte tot ongeveer 7 jaar. De focus zal
liggen op wat er in de laatste fase van deze 7 jaar allemaal gebeurt. De kinderen ontwikkelen zich dan van
kleuter tot schoolkind. Hoe gaat dat proces? Wanneer is een kind leerrijp? Waar kijken we naar? Is het hebben
van interesse in letters en cijfers genoeg om de stap naar de 1 e klas te maken? Of is er meer nodig? En hoe
wordt het besluit genomen of een kind naar de 1 e klas zal gaan?
Op de ouderavond zal zowel inhoudelijk als procesmatig op deze vragen worden ingegaan.
De avond wordt verzorgd door de kleuterleerkrachten, Marleen Geuzendam en Annemarieke Leijs.
Praktisch:

•

Locatie: in de speelzaal van de school.

•

Inloop om 19.45 met koffie, thee en lekkers.

•

Start om 20.00 uur

•

Afsluiting rond 21.30

We vinden het prettig wanneer je even laat weten (bij je leerkracht) of je komt , dan kunnen we hierin rekening
houden met de voorbereidingen.
Met vriendelijke groet,
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Impressies Verkleedfeest
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Houtbewerking klas 5 en 6

Begin dit jaar zijn we met klas vijf en zes gestart met het maken van een lepel en een boot tijdens de vakles
houtbewerking. We werken met halve groepen, de andere groep heeft op dat moment handwerken. Met klas
vijf maken we een lepel, met klas zes een boot.
Eind vorig schooljaar werd ik, Jeroen, gevraagd om houtbewerking te gaan geven. Zelf heb ik een werkplaats
waar ik met kinderen allerlei hout-/en techniekwerkstukken maak en het leek mij interessant en leuk om dit
erbij te gaan doen. Zelf werk ik al weer meer dan 20 jaar in het onderwijs, maar houtbewerking blijkt weer een
heel andere tak van sport te zijn, bijvoorbeeld omdat je de kinderen slechts één keer per week ziet en ze langdurig met een vooraf bepaald werkstuk aan de slag gaan. Zelf vind ik het ontzettend leuk om met houtbewerking bezig te zijn en gelukkig het grootste deel van de kinderen ook.
Vooral de lepel, maar ook de boot worden al jaren op Vrijescholen gemaakt. Niet verwonderlijk ook, het zijn
m.i. ´zinnige´ werkstukken. De lepel wordt met kamp gebruikt en de boot is naast leuk ook heel geschikt om
allerlei vaardigheden te oefenen. Voor beide werkstukken geldt dat er naast vaste stappen ook enige vrijheid is
om er een eigen draai aan te geven. Hierbij worden veel vaardigheden aangeleerd en geoefend, zoals meten,
aftekenen, zagen, gutsen, beitelen, raspen, vijlen, met een schraapstaal werken. Daarnaast wordt er behoorlijk
wat van het doorzettingsvermogen gevraagd om de werkstukken zorgvuldig en waar nodig symmetrisch af te
werken.
Helaas zijn afgelopen half jaar veel lessen uitgevallen, vooral corona-gerelateerd. We hebben de werkstukken
niet af gekregen en zoeken nog naar extra momenten om de kinderen toch de gelegenheid te bieden om hun
werkstuk af te maken.
Inmiddels zijn we gestart met de nieuwe groepen die met groot enthousiasme met hun werkstukken begonnen
zijn!
Jeroen Rabenberg
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Klas 3: de mutsen zijn klaar!

Klas 6: sloffen!

Klas 5: krijttekeningen

3/14/2022
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‘Lente ’t Is wit en klein
Wat zou dat zijn?
Het hangt met haar kopje naar benee
en het wiegt steeds met de wind wat mee.
Sneeuwklokjes wit, sneeuwklokje klein.
’t Is weer lente. Is dat niet fijn?’

3/14/2022
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Vakanties schooljaar 2021 - 2022

Vrije middagen 2021-2022

Paasvakantie

: vrij 15 april t/m ma 18 april

Vrijdag 18 februari 13:00 vrij (Verkleedfeest)

Meivakantie

: vrij 22 april t/m zo 8 mei

Vrijdag 8 april 13:00 vrij (Palmpasen)

Hemelvaartsvakantie

: do 26 mei t/m zo 29 mei

Donderdag 14 april 13:00u vrij (Paasfeest)

Pinksteren

: za 4 juni t/m ma 6 juni

Vrijdag 3 juni 13:00u vrij (Pinksterfeest)

Zomervakantie

: za 16 juli t/m zo 28 augustus

Vrijdag 24 juni 13:00u vrij (Sint Jansfeest)
Donderdag 14 juli laatste schooldag kleuters 13:00u vrij
Vrijdag 15 juli laatste schooldag klas 1/6 12:00u vrij

Studiedagen 2021-2022
Vrij 22 april (aansluitend voor de meivakantie)

Medezeggenschapsraad overleggen 2022
Donderdag 5 april

Dinsdag 24 mei
Dinsdag 21 juni

AKO (algemene klassenouder overleggen)
Woensdag 16 maart
Donderdag 12 mei
Maandag 30 mei

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
3/14/2022

Pagina 10

