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JAARGANG 2022-2023 Nummer 1—29 september 2022                                editie Duitslandlaan 

         Agenda 
 
 
Vrijdag 30 september 
* Studiedag Ithaka (kinderen vrij) 
 
Woensdag 5 oktober 
* Ouderavond klas 3 
 
Zat 15 oktober t/m ma 24 oktober 
* Herfstvakantie (maandag 24 okt is 
 studiedag) 
 
Maandag 7 november 
* Werkavond klas 2 
 
Vrijdag 11 november 
* Sint Maarten, 13:00u vrij 
 
Dinsdag 15 november 
* werkavond kleuterklassen 
 
Maandag 28 november 
* 1e advent 
 
Maandag 5 december 
* Sint Nicolaas, 13:00u vrij 
 (di 6 dec: 9.30u start school) 
* 2e advent 
 
Maandag 12 december 
* 3e advent 
 
Maandag 19 december 
* 4e advent 
 
Woensdag 21 december 
* Paradijsspel klas 3 
 
Donderdag 22 december 
* kinderen 13:00u vrij 
* 16.00u Kerstspel klas 1-6 
 
Vrijdag 23 december 
* Kerstviering, 13.00u vrij 
 
Zat 24 dec t/m ma 9 jan 
* Kerstvakantie (ma 9 jan is 
 Studiedag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarplanning 2022-2023 
 
Website 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Na een lange warme zomer gaan we langzaam over naar de herfst.  Aan de 

kinderen merk je dat het soms stormt van binnen wat dynamiek meebrengt 

in de klas. 

We zijn het schooljaar goed begonnen. Bij de opening van het schooljaar 

heb ik blije en uitgeruste kinderen gezien, eersteklassers vol spanning  over 

wat ze zouden gaan leren, kinderen die weer even hun plekje moesten zoe-

ken, kinderen die hun plekje gelijk weer vonden en een team dat vol en-

thousiasme en betrokkenheid het schooljaar weer begonnen is. 

Inmiddels zijn we weer een aantal weken op pad en hebben het eerste jaar-

feest gevierd. Het Michalesfeest in het park, met ‘moed spelletjes’ door de 

zesde klas bedacht en begeleid, de vijfde klas die de groepjes van klas 1 tot 

en met 4 begeleidde van het ene spel naar het andere met aan het einde 

van de ochtend een dappere ridder Joris die heldhaftig de draak heeft ver-

slagen. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Michiel van Gennip 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rsschool.nl/documenten/Jaarplanning_2022-2023_Duitslandlaan(1).pdf
https://www.rsschool.nl/
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Huishoudelijke mededelingen 
 
 
Ziek/afwezigheidsmeldingen/Bijzonder verlof 
 
Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom als uw kind ziek is of om ande-
re redenen niet of later op school kan komen of mail naar de administratie. 
Locatie Duitslandlaan: 023-727 13 82 (vóór negen uur). U kunt dan de voicemail inspreken: vermeld dan dui-
delijk de naam én de klas van uw kind(eren). 
 
Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk 
van bloed-of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal 
twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur Michiel van Gennip. 
Het formulier van aanvraag verlof kunt u ook vinden op onze website. 
 
 
Luizenbeleid 
 
Luizen doen het altijd goed op school, helaas. 

Hoewel niet geheel uit te bannen, staan we zeker niet machteloos. We willen jullie dan ook vragen regelmatig 
preventief thuis te controleren en in geval van luizen deze direct te behandelen m.b.v. luizenshampoo. Minstens 
zo belangrijk is het gedurende twee weken dagelijks (!) te kammen. Ook kan het verstandig zijn andere ouders 
van de klas op de hoogte te stellen zodat ook zij extra goed kunnen controleren.  

Daarnaast is iedere klas twee ‘luizenouders’ rijk (of wordt dit binnenkort) die na iedere vakantie de kinderen 
ook even checken op school. Zo hopen we eventuele toekomstige grootschalige luizensuccessen zo veel moge-
lijk in te perken. 

 

Voor meer info: Hoofdluis | RIVM  

 
 
Parkeren van (bak)fietsen 
 
Het verzoek is om alle (bak)fietsen te parkeren op de kopse kant van de school. 
 
 
Telefoongebruik op het schoolplein/in de gangen 
Wij verzoeken iedereen om geen gebruik te maken van hun mobiele telefoons in de schoolgangen en het liefst 
ook niet op het schoolplein. 
 
 
AVG 
Bij het inschrijven/aanmelden van uw kind is er ingevuld waarvoor wel of geen beeldmateriaal mag worden ge-
bruikt. Dit kunt u te allen tijde wijzigen. Tevens ook het verzoek om niet te filmen/fotograferen tijdens de jaar-
feesten e.d. 
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
 
De mand puilt nog steeds uit en er is een tas vol met broodtrommels/drinkbekers op de administratie. 
Kijkt u even of er wat van uw kind bijzit? 
 
Over 2 weken zullen de ‘restanten’ naar een goed doel gebracht worden. 
 

mailto:administratie@rsschool.nl
https://www.rsschool.nl/documenten/verlof2018-2019.pdf
https://www.rsschool.nl/
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Beste ouders, 

 

In de kleuterklassen gebruiken we veel schapenwol, bijvoorbeeld om ballen mee te vullen. We krijgen o.a. wol 
van onze collega Jeroen van houtbewerking. In zijn (niet aan school verbonden) werkplaats werken veel kin-
deren met wol en heeft hij een kaardmolen staan waar veel kinderen gebruik van maken om ze het heerlijk vin-
den om de wol te kaarden. 

 

Hij kan echter wel weer een nieuwe voorraadje scha-
penwol gebruiken! Liefst een beetje schone wol, zo-
dat die na wassen gekaard kan worden. Hierna kun-
nen we er op school weer allerlei leuke dingen mee 
doen, zoals kussentjes maken, spinnen op het spin-
nenwiel, etc.  

 

Mocht je nog een (deel van) een geschoren schapen-
vacht hebben liggen en aan school willen geven, we 
ontvangen het graag!  

Deze kun je inleveren bij de kleuterjuffen of op vrij-
dagen in het houtbewerkingslokaal afgeven. 

 

Alvast bedankt namens de kinderen en de kleuterjuffen 

 

 

 

Het kleutertuintje 

 
Sinds de verhuizing is er hard gewerkt aan het kleutertuintje! Er zijn borders gemaakt, er zijn wilgen gepland. 
De fruitbomen hebben een plekje gekregen. Er zijn moestuintjes gemaakt en van boomstronken kringen ge-
maakt.  
In de lente hebben de klassen verschillende dingen gezaaid en geplant. Zo is er nu een prachtige Indische kers, 
en zijn er pompoen planten, waar nu al 5 pompoenen aan groeien voor Sint Maarten, de kinderen hebben daar 
hooi onder gelegd. Ook zijn er tomatenplanten waar nu de eerste tomaatjes aan komen, een mais waar nu de 
kolven in komen en een grote courgette plant.  
Aan deze courgette plant zaten na de zomervakantie 2 hele grote courgettes. Deze hebben we geoogst, ge-
poetst en met z’n allen hebben we er verwonderd naar gekeken.  
Van deze heerlijke courgettes hebben we in alle drie de kleuterklassen courgettesoep gemaakt.  
Wat was het smullen!  

We kijken uit naar wat moeder aarde ons nog meer zal brengen in deze oogst periode.  
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De eerste klas 

 

In de eerste op de eerste schooldag hebben we ons gereed-
schap, onze handen, bewonderd. Wat kunnen ze al veel en 
wat zouden we er allemaal nog meer mee kunnen doen en 
maken. We komen op school om te leren wat de meeste 
grote mensen allemaal al kunnen maar ook ooit hebben ge-
leerd. Het allereerste begin is dan het maken van de rechte 
en de kromme zodat we alle letters, vormen, cijfers en te-
keningen kunnen maken. Met veel aandacht en eerbied 
maakt ieder kind met zijn/haar zelfgekozen kleur de rechte 
en later de kromme op het bord.  

Daarna volgt een periode van verhalen waarin de beelden 
van de klanken worden neergezet en waarin veel wordt ge-
oefend met het herkennen van de letters en het koppelen 
van de klank aan de letter. De rechte en de kromme worden 
ook tijdens vormtekenen geoefend zodat er prachtige kunst-
werken ontstaan.  
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Maaike Honig, administratie Vrijeschool de 

Lindeboom is ambassadeur voor de vrije-

scholen wereldwijd.  

Zij hoopt dat ouders zich bewust willen ver-

binden met de projecten die het internatio-

naal hulpfonds steunen; vrijeschool onder-

wijs mogelijk maken voor kinderen ergens 

ter wereld die minder welvarend opgroeien. 

Voor een klein maandbedrag kunt u  al do-

nateur worden. Je ontvangt dan de rond-

brief, een klein magazine met verhalen van 

de scholen.  

In oktober gaat Maaike voor 3 weken aan 

de slag op de Waldorf school in Hermanus, 

Zuid-Afrika! 

Internationaal Hulpfonds - Wat doet het In-

ternationaal Hulpfonds? 

https://www.internationaalhulpfonds.nl/
https://www.internationaalhulpfonds.nl/
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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   : zat 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 

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

 

AKO (algemene klassenouder overleggen 2022-2023) 

Woensdag 12 oktober 2022 

(Rest van de data nader te bepalen) 

 

 

 

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 2022-2023 (feest etc.) 

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

