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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  9— 13 juli 2022                                editie Duitslandlaan 

       

 

Agenda 

 
 
 
Donderdag 14 juli 

 Laatste schooldag kleuters: 
(13.00u vrij) 

 
Vrijdag 15 juli 

• Laatste schooldag klas 1/6: 
  12.00u vrij  
 
Zomervakantie 

• za 16 juli t/m zo 28 augustus 
 (maandag 29 aug: studiedag) 
 
 
 
 

 
 
Zondag 28 augustus 
* Opmaat ouders 
 
Maandag 29 augustus 
* Studiedag: kinderen vrij 
 
Dinsdag 30 augustus 
* Start klas 1-6 
 
Woensdag 31 augustus 

• Start alle kleuters 
 (op school) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

En zo zit het schooljaar er weer op! Aan alles merk je dat het tijd is voor 

vakantie. 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor dit schooljaar en ik kijk vol vertrou-

wen uit naar volgend schooljaar. 

Ik wens iedereen vanaf deze plek een fijne en ontspannen vakantie. 

Hartelijke groeten mede namens het team. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Michiel van Gennip 
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MR 

Praat mee over de school! 

We zijn op zoek naar een ouder die mee wil denken en praten over de koers van de school. 

Achter de schermen worden jaarlijks allerlei besluiten genomen over onze school. Denk hierbij aan de besteding 

van de ouderbijdrage, de begroting en de schoolplannen voor de komende jaren. Je kan als ouder hierover 

meepraten als je in de medezeggenschapsraad zit. 

Vanaf september is er een vacature in de medezeggenschapsraad voor een ouder van de Engelandlaan. Dit is 

dus je kans om mee te praten over het beleid van de school! 

De MR komt 8 keer per schooljaar bij elkaar en denkt en praat mee over alles wat de school aangaat. Bij een 

deel van deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig. 

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door vier ouders en vier leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit: 

Engelandlaan: Vacature Engelandlaan: Liesbeth Belloni Duitslandlaan: Wildana Maric Duitslandlaan: David Mi-

chielen Je hebt de mogelijkheid je voor de MR verkiesbaar te stellen. Dit kun je doen door uiterlijk 15 juli een 

email met een korte introductie van jezelf en je motivatie, alsmede een foto te sturen naar mr@rsschool.nl . De 

verkiezingen zullen aansluitend (digitaal) gehouden worden. Als er 1 aanmelding is word je automatisch geko-

zen. Mocht je eerst meer willen weten over de MR, neem dan gerust contact op via mr@rsschool.nl of bel met 

Alexander Pleijter, die aftreedt als lid van de MR (0630296989). 

Gezocht: notulist 

De medezeggenschapsraad is ook op zoek naar een ouder die de vergaderingen wil notuleren. Kan je vlot typen 

en vind je het leuk om mee te luisteren naar de vergaderingen van de medezeggenschapsraad? Meld je dan 

snel aan via mr@rsschool.nl. 

 

Jaarplanning 2022-2023 

De nieuwe jaarplanning is te vinden op onze website.   
 
 
 
Klas 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Klas 6 

mailto:mr@rsschool.nl
https://www.rsschool.nl/documenten/Jaarplanning_2022-2023_Duitslandlaan(1).pdf
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Impressies Sint Jan 
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Wij gaan naar de eerste klas! 
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Klas 4b: Artis 
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Lieve ouders,  

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat ik graag nog meer wilde delen over mijn Ierse droom. Vele van 

jullie vroegen me er de afgelopen tijd naar en ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken.  

In het noorden van de Zuid Ierse county Waterford vlakbij het dorp Lismore werden we afgelopen meivakantie 

verliefd op de 12 hectare grasland en bosbouw die het potentieel heeft voor onze droomboerderij. Toen we de-

ze plek tegenkwamen, voelden we meteen de roep om rentmeesters te worden van de bomen, de grond en het 

water die ze herbergt. Dat deze plek ons thuis wordt en dat we haar willen delen met anderen. Laat me je ver-

tellen over onze droom…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor…  

In de toekomst zal het land een bosschool huisvesten waar een groep nieuwsgierige kinderen kennis maakt met 

alle wonderen van de natuurlijke wereld en leert hoe we de aarde kunnen herstellen en duurzaam kunnen ver-

zorgen. Mensen zullen van heinde en verre komen voor retraites en workshops om samen te leren hoe we onze 

relatie met de natuur, onszelf en anderen kunnen helen. Lokale maaltijden “van boer tot bord” worden geser-

veerd uit de groente- en bostuin. De 5 hectare monocultuur sitka spar is omgevormd tot een inheems bos van 

heilige keltische bomen. Tussen de hazelaars bloeien boshyacinten, wilde bosbessen en frambozen presenteren 

zich voorzichtig. In de weilanden bemesten kippen en schapen de grond terwijl ze langs fruit- en notenbomen 

grazen. Alles draagt bij aan het regenereren van dit speciale stuk land, wat plaats biedt voor alle vormen van 

leven. Een kronkelend pad geeft uitzicht over de vallei voordat het afdaalt naar een platform aan de rivieroever, 

een plek om stilte te vinden voor meditatie en contemplatie…  

Wil je op de hoogte blijven van ons droomproject? Om mee te leven, in contact te blijven of om ons 

wellicht te ondersteunen of inspireren? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  

We delen graag meer!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vx5Hpe82ne6d6Twz5OsfTc8PjfUeS1KyfeXZ1nXksbvzig/viewform
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Wie zijn wij?  

 

We zijn twee gezinnen met elk drie kinderen die jullie waarschijnlijk kennen van de Rudolf Steinerschool. Wij 

zijn gepassioneerd over natuuronderwijs, landschapsherstel en verbinden met de natuur, evenals regeneratieve 

landbouw, lokale voedselproductie en natuurbeheer op een manier die toekomstige generaties ondersteunt.  

 • Sarah is een vrije school lerares, trainer in verbindende communicatie en muzikant. Ze is gepassio-

neerd over innovatief natuur onderwijs en het onderzoeken welke vaardigheden en kwaliteiten kinderen 

laat opgroeien tot geaarde, vrijdenkende individuen die zijn toegerust om de mensheid te helpen navi-

geren naar een vreedzaam en verbonden leven op aarde.  

 • Merijn is acteur, timmerman, getrainde regeneratieve landbouw pionier en muzikant. Hij is klaar om 

zijn vele ideeën over kleinschalige landbouw in de praktijk te brengen en systemen te ontwerpen die de 

gezondheid voor al het leven ondersteunen.  

 • Nakyta is kok, tuinder en leerling in The Work that Reconnects. Ze is gepassioneerd over het creëren 

van ervaringen die verbinding met de aarde bevorderen. Ze houdt ervan om voedsel te bereiden dat 

inspireert tot wederkerigheid en genezing. 

 • Pieter is procesbegeleider, tiny house bouwer en systeemdenker. Hij heeft een passie voor het her-

stellen van de bodem, het creëren van veerkrachtige en gezonde landbouwsystemen en is enthousiast 

om een voorbeeld te creëren van een regeneratieve boerderij.  

 

We weten dat wanneer we onze vaardigheden en talenten samenbrengen, we deze 12 hectare kunnen transfor-

meren tot een bloeiend centrum voor de natuur en toekomstige generaties, voedsel verbouwen voor de nabij-

gelegen gemeenschap en het land en de gebouwen herstellen. Het is onze bedoeling dat deze plek in de toe-

komst een leercentrum en inspiratiebron wordt voor veel mensen, voor buren en lokale gemeenschappen, maar 

ook voor reizigers van ver en dichtbij… (Dus blijf verbonden!)  

Veel liefs en tot op een dag!  

Sarah  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vx5Hpe82ne6d6Twz5OsfTc8PjfUeS1KyfeXZ1nXksbvzig/viewform
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De gevonden voorwerpen-mand is weer overvol. 

 

Graag vóór de vakantie nog even checken of er wat van uw kind bijzit. De mand staat in de entree (hal). 
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Tegemoetkoming schoolkosten vanuit gemeente Haarlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een 

minimuminkomen. 

De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen. 

  

Tegemoetkoming schoolkosten 

• Voor kinderen op het basisonderwijs:   € 100 

• Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:  € 200 

• Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra 

  

Ouders met een HaarlemPas hebben automatisch een aanvraagformulier ontvangen. 

Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voor-

waarden staan op 

www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ 

  

Keuzebudget voor kinderen 

• Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen 

kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een 

pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje auto-

matisch samen met de schoolkosten. 

  

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 

Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een 

onderbouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden staan op www.haarlem.nl/

tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/ 

  

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-schoolkosten%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596803%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596
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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 2022 - 2023   

Herfstvakantie   : zat 15 okt t/m zo 23 oktober  

Kerstvakantie   : zat 24 dec t/m zo 8 jan 

Voorjaarsvakantie  : zat 25 febr t/m zo 5 maart  

Paasweekend   : vrij 7 april t/m ma 10 april  

Meivakantie   : zat 22 april t/m zo 7 mei  

Hemelvaartsweekend  : do 18 mei t/m zo 21 mei  

Pinksterweekend   : zat 27 mei t/m ma 29 mei  

Zomervakantie   :  za 22 juli t/m zo 3 sept 

        

    Do 20 juli laatste dag kleuters 

      (13.00u vrij) 

 

    Vr 21 juli laatste dag klas 

    1-6 (12.00u vrij) 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Studiedagen 2022-2023 

 

Maandag 29 augustus 
Vrijdag 30 september (Ithaka) 
Maandag 24 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie) 
Maandag 9 januari (aansluitend aan de kerstvakantie) 
Vrijdag 21 april (voorafgaande aan de meivakantie) 
 
 

 

AKO (algemene klassenouder overleggen 2022-2023) 

Nader in te vullen. 

 

 

MR (medezeggenschapsraad overleggen 2022-2023) 

Dinsdag 27 september 

Dinsdag 25 oktober 

Dinsdag 22 november 

Dinsdag 7 maart 

Dinsdag 18 april 

Dinsdag 23 mei 

Dinsdag 27 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 

 

Vrije middagen 2022-2023 (feest etc.) 

Wo 28 september 13.00u vrij (Michaelsfeest) 

Vr 11 november 13.00u vrij (Sint Maarten) 

Ma 5 december 13.00u vrij (Sint Nicolaas) 

Do 22 december 13.00u vrij 

  (16.00u Kerstspel klas 1-6) 

Vr 23 december 13.00u vrij (Kerstviering) 

Vr 17 februari 13.00u vrij (Verkleedfeest) 

Vr 31 maart 13.00u vrij (Palmpasen) 

Do 6 april 13.00u vrij (Paasviering) 

Vr 26 mei 13.00u vrij (Pinksterfeest) 

Vr 23 juni 13.00u vrij (Sint Jansfeest) 

Do 20 juli laatste schooldag kleuters 13.00u vrij 

Vr 21 juli laatste schooldag klas 1/6 12.00u vrij 

 

 

 

 

 

 

 

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

