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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  8— 15 juni 2022                                editie Duitslandlaan 

       

 

Agenda 

 
 
 
Vrijdag 24 juni 

 Sint Jansfeest kleuters: 
 9.15 Zuidlaan te Aerdenhout 

 Sint Jansfeest klas 1/6: 
 Om 13.00u vrij 
 16.00u Zuidlaan te Aerdenhout 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Rudolf Steinerschool 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

En zo zijn we ineens weer bijna aan het einde van het schooljaar beland.  

Dat is elk jaar weer een drukke tijd; kamp klas 5 en 6, toneel, getuig-

schriften en de afronding van het schooljaar met alles wat daarbij komt 

kijken. 

Vol trots kijken we terug op het Pinksterfeest, aandachtige betrokken kin-

deren, muziek, een grote groep ouders daaromheen en niet te vergeten 

schitterend weer. 

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang voor het Sint Jansfeest 

op 24 juni. Het verzoek daarbij is om tijdens de jaarfeesten geen foto’s of 

filmpjes te maken. Elk jaarfeest wordt er geregeld dat er foto’s worden 

gemaakt. 

De formatie is bijna rond, er vinden nog twee gesprekken plaats volgende 

week en daarna zal ik jullie het overzicht sturen. 

 

Vriendelijke groeten, 

Michiel van Gennip 

 

https://www.rsschool.nl/
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De GMR in actie! 

Scholingavond over inclusie en diversiteit 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Ithaka organiseerde op 19 april jl. een bijeenkomst over 
diversiteit en inclusie. Er werd levendig uitgewisseld over goede praktijken en gediscussieerd over hoe we op 
onze scholen met dit onderwerp bezig kunnen zijn. Met een opkomst van ongeveer 50 mensen mag de avond 
als een succes bestempeld worden. 
 
Besproken punten 

Verder hadden we voorafgaand aan deze avond een vergadering waar de volgende punten aan bod kwamen: 

• De GMR heeft een nieuwe voorzitter.  We zoeken nog een secretaris, maar het stafbureau van Ithaka 
gaat hierin helpen. 

• Het gesprek van de bestuurder, Marin van Wijnen, met de inspectie, verliep naar tevredenheid.  Na de 
meivakantie volgt een vervolg en dan gaan ze waarschijnlijk ook scholen bezoeken.  De kans is groot dat 
ze bij ons komen, aangezien er wat zorgen zijn over de ‘onderwijskwaliteit’ (lees: de toetsresultaten). 

• De reiskostenregeling voor het personeel wordt herzien en is een stuk gunstiger geworden. 

• De samenwerking met de Vlinderboom in Hillegom is niet naar tevredenheid en het contract is stopgezet.  
Ithaka gaat een eigen kinderopvangorganisatie opzetten die de opvang in Hillegom gaat regelen.  De 
GMR gaat hierop positief adviseren, zij het met enige kanttekeningen en de vraag om na 2 jaar te evalue-
ren: het mag niet ten koste gaan van de onderwijsactiviteiten. 

• De Vrije School Amersfoort zit in een bestuurscrisis en sluit zich tijdelijk aan bij Ithaka.  Als er na 2 jaar 
geen bevredigende oplossing is gevonden, sluiten ze zich definitief aan. 

 
 
Oproep tot versterking! 

Na 3 jaar wil ik graag stoppen met mijn inzet voor de GMR.  Heb jij affiniteit met bestuur kwesties en wil je 
meebeslissen over de gang van zaken in de overkoepelende stichting van onze scholen?  En wil je als vertegen-
woordiger van onze scholen fungeren, in overleg met de eigen MR?  Meld je dan aan bij Michiel. 
Voor vragen of uitleg kan je me graag op het schoolplein aanschieten! 
 
Hendrik Maryns 
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Impressies Pinksterfeest 
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Beste ouders van de onderbouw,   

Volgende week vrijdag vieren we het St. Jansfeest. Er is over dit 

prachtige zomerfeest al een nieuwsbrief gestuurd. In dit bericht 

staat alles nog even op een rijtje en lezen jullie aanvullende in-

formatie. 

Alle klassen zijn die dag om 13:00uur uit. Om 16:00uur verza-

melen de leerkrachten en de kinderen zich met hun ouders op 

het terrein van de familie Enschede, bereikbaar via Zuidlaan 17 

Aerdenhout. Houd er rekening mee dat het nog 10 minuten 

wandelen is naar de feestplek. Let op bij het parkeren dat je 

auto goed van de weg af staat, maar nog beter: kom op de 

fiets!  

De ouders en kinderen komen op de dag van het feest met bloemenkrans in het haar naar het feestterrein. Ie-

dereen neemt wat lekkers voor de picknick mee, bordjes, kopjes etc. en een kleed om op te zitten. Het is fijn 

als je eten meeneemt dat gedeeld kan worden en non-alcoholische drank. 

De kinderen hebben dichte schoenen aan en geen synthetische kleding. Zonder dichte schoenen kan er niet 

over het vuur gesprongen worden. De vuurmeesters zorgen voor een veilig vuur en een veilig springen. Er 

wordt in tweetallen gesprongen, enkel als de vuurmeesters een teken geven. Klas 6 start het vuurspringen in 

tweetallen. Daarna mogen klas 1 t/m 5. Klas 1 en 2 mogen één keer over het vuur springen. Het springen doen 

de kinderen met een ouder of tussen twee ouders in. 

 

 

Het programma is als volgt: 

• Aankomst en zingen met alle klassen 

• Klas 1, 2 en 3 verplaatsen een stukje om naar een verhaal te luisteren, klas 4, 5 en 6 krijgen een ander 

verhaal te horen 

• Alle klassen dansen hun dans 

• Klas 6 ontsteekt het vuur 

• Picknicken met je eigen klas 

• Over het vuur springen 

• Afsluiting 

Er zullen een paar mooie foto’s gemaakt worden. Graag mobiele telefoons achterwege laten. 

We zijn te gast bij de familie Enschede dus houden we het terrein netjes, klimmen niet in de bomen en blijven 

in de buurt van de picknickkleden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de eigen kinderen, leerkrachten zijn 

gastheer/gastvrouw. Er kunnen teken zijn op het terrein, goed controleren na afloop van het feest. Het feest 

eindigt om 19:00uur. 

Vanaf maandag zullen de onderbouwklassen om half 9 samen St. Jansliedjes zingen. Ouders zijn van harte wel-

kom om mee te zingen. Als je een instrument bespeelt en je op het feest de liedjes muzikaal wilt begeleiden, 

kun je bij juf Greet in klas 1 bladmuziek krijgen.   

Wij verheugen ons dit zomerse feest samen met jullie te vieren! 
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Klas 3 heeft de Ambachtenperiode afgesloten met een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhui-
zen. We hebben gezien en geproefd over de ambachten waar we in de klas al over hebben gehoord.   
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Krabben vissen: 

We pakten onze fietsen en fietsten een half uur naar Oudeschild. Eenmaal aangekomen zetten we onze fietsen 

uitgeput neer. Vervolgens kregen we een lang stuk touw, een knijper en een stukje spek. Het touw bond je aan 

de knijper vast en zette een stukje spek in de knijper. Ook moest je er een steen aan vast binden zodat de knij-

per kon zinken. We gingen we gingen namelijk krabben vissen. Dit deden we tot de garnalen boot er was.  

De garnalen boot: 

Toen de garnalen boot aankwam, maakten we ons klaar om te gaan varen. Eenmaal op de boot gingen we een 
beetje verkennen. Na een paar minuten varen begon de boot heel erg heen en weer te slingeren door de gol-
ven. De kinderen die aan de rand van de boot stonden werden helemaal nat gespetterd. Na een tijdje begon de 
boot langzamer te varen waardoor hij minder heen en weer bewoog. Toen lieten ze de netten naar beneden 
vallen om garnalen te vangen. Na twintig minuten haalden ze de netten weer naar boven en deden ze de vissen 
en garnalen in metalen bakken. Daarna mochten we de vissen aanraken, bekijken en oppakken. Na de tweede 
vangst begonnen we terug te varen naar de kade. Eenmaal op land kreeg je de kans om je souvenir geld te 
besteden. Vervolgens gingen we naar een frietzaak om daar te lunchen. Toen iedereen uitgegeten was, fietsten 
we weer het hele eind terug.  

 

 



6/17/2022 Pagina 7 

 

Kamp Texel klas 6 Vertrek en Ecomare (Mare en Elena) 
 

Dinsdag 10 mei 8:30 

We staan op het schoolplein klaar voor vertrek. We stappen in de auto LET’S GO. 

Bij de haven stappen we in de boot, over een half uur zijn we er. 

Yes eindelijk op Texel ugghh nu nog een uur fietsen. We houden een korte pauze in het bos. 

Eenmaal aangekomen pakken we onze tas uit. 

 
Donderdag 12 mei ECOMARE 

We gaan naar Ecomare met de FIETS, alweer. Ik en mijn  vriendin lopen samen naar binnen. 

Mijn vriendin loopt rechtstreeks naar de zeehonden, ik kan haar nauwelijks bij houden. 

Totdat ze stopt voor een schattige zeehond, maar dat is de goeie want ze zoekt naar een zeehond 

 genaamd DAAN. 

 
11:00  

De zeehonden worden gevoerd, de mevrouw staat al klaar. We rennen er heen, om het beste plekje  

te krijgen. 

Ik zie meester Leon weer stiekem foto’s van ons maken. Toen het afgelopen was liep ik naar de 

vissen afdeling, er waren veel soorten vissen. Er waren ook veel anderen dingen te zien zoals: een  

groot walvissen skelet, kwallen en een proefjes kamer.  

Aan het eind mochten we ook in de souvenir winkel kijken.  

Toen we klaar waren fietsten we terug naar het kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemmen op Texel! 
 

Donderdag: 
 

Donderdag s’ middags gingen we naar het zwembad. We zagen gelijk een vlot en gingen er allemaal op af. Er 

was ook een glijbaan, maar die was gebroken dus we konden er niet op. Gelukkig was er ook een wild- water-

baan, maar die was super kort ,er was ook nog een buiten bad.  In het normale zwembad hoorden we opeens 

harde piepjes, en dachten dat er vuur was maar het was het alarm voor het golvenbad. Het was echt heel leuk 

er was zelfs nog een bubbel bad maar die was de hele tijd bezet door een andere klas. Maar daar hadden we 

geen last van. Na een tijdje legden we een paar matjes achter elkaar neer en gingen we buik glijden en knie 

glijden. Guus dacht even cool te zijn en ging er op staan. Toen knalde hij bijna tegen de muur van het zwem-

bad. Luka kon echt heel ver duiken, en Guus deed ook een coole salto. Aan het einde gingen we douchen en 

een paar mensen leenden shampoo. Helaas was het alweer voorbij. 

GESCHREVEN DOOR 

L U K A & G U U S! ! ! ! ! 
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Kamp klas 6  

 

Dinsdag 

We gingen met de auto van Joost (stief vader van Esmaralda) naar de boot. 

We stapte in de boot en zagen allemaal lekkere en leuke dingen. 

Na een half uur waren we er. We liepen met alle tassen naar het fietsenverhuur. 

Ze gaven ons fietsen waarvan ze van dachten dat ze bij ons paste. 

Het was heel lang fietsen omdat meester steeds fout reed. 

Uiteindelijk kwamen we aan bij Zwaluwhof. Esmaralda voelde zich niet goed  

Dus toen de andere een bos wandelling gingen maken bleven wij achter en gingen op  

Bed Donald Duck lezen. We aten pasta en het was best lekker.  

 

Woensdag    

In de ochtend gingen met de garnalen boot. En in de avond hadden we de DROPPING  

We waren met Mare, Julia, Anne, Froukje, Kalle, Karlijn en natuurlijk wij Maya en Esmaralda . 

We waren het laatste team. Toen liepen we naar buiten en wachtten we op de vader van Kalle  

Toen hij aangekomen was gingen met een blinddoek op de auto in. Het  voelde alsof we gekidnapt  

Werden. Toen we er waren was het 11:30 en het was al donker. We liepen door het bos met een zaklamp en 

een kaart. Esmaralda was bang en Anne troostte haar we liepen heel erg lang iets van 2 uur. Uiteindelijk zagen 

we meester Leon en rende naar hem toe. We liepen een heel stuk over de weg. Er was vaak onenigheid het 

ging nogal rommelig. Karlijn en Maya (ik) liepen vooraan en Esmaralda samen met Julia en Anne. Eenmaal aan-

gekomen bij het volgende checkpoint. In de buurt van een boerderij of zoiets, stond er daar al iemand om ons 

verder de weg te wijzen waar we heen moesten gaan en liepen we door. Toen kwamen we aan bij een dorp 

stad dinges. We zochten naar ons volgende punt. Het was daar mooi maar wel een klerenzooi, leuke lichtjes 

overal leuke kleurtjes dat dan wel. Toen we te ver door liepen riep meester oehoe oehoe, we schrokken ons rot 

en begonnen te rennen. Toen kwam meester achter ons aan en wees ons de weg. Toen we bij een splitsing 

aankwamen gingen we naar links terwijl Kalle nog duidelijk zij dat het de andere kant was, maar we liepen ge-

woon door. Uiteindelijk kwamen we er achter dat het de foute weg was en had Kalle dus gelijk. We gingen te-

rug en namen we de goeie weg. Toen we aankwamen was groep 2 loesoe. Uiteindelijk was het allemaal goed 

gekomen. Iedereen was terug. We dronken chocolade melk aten cake en gingen naar bed.  

 

EINDE (Maya en Esmeralda) 
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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 

Vakanties schooljaar 2021 - 2022   

 

Zomervakantie  : za 16 juli t/m zo 28 augustus  

 
 

 

 

Studiedagen 2021-2022 

- -  

 

AKO (algemene klassenouder overleggen 2022) 

Woensdag 22 juni 

 

MR (medezeggenschapsraad overleggen 2022) 

Dinsdag 21 juni 

 

 

 

Vrije middagen 2021-2022  

 

Vrijdag 24 juni 13:00u vrij (16.00u Zuidlaan/Aerdenhout) 

Donderdag 14 juli laatste schooldag kleuters 13:00u vrij 

Vrijdag 15 juli laatste schooldag klas 1/6 12:00u vrij 
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