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JAARGANG 2022-2023 Nummer 2 —9 november 2022                                editie Duitslandlaan 

         Agenda 
 
 
 
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, 

Van een lange zomer zijn we duidelijk in de herfst terechtgekomen. Het 

weer is onstuimig en de kinderen soms ook. Beide passen bij de tijd van het 

jaar. 

Speelplein: 

Het plan  voor het vergroenen van het speelplein is goedgekeurd en de op-

dracht is gegeven. Er komt een zandbak, een groot speeltoestel, een water-

pomp, een duikelrek, evenwichtsbalk en veel groen. Zodra ik de  juiste te-

keningen heb zal ik deze delen. 

In de week voor de kerstvakantie zal de zandbak geplaatst worden. In fe-

bruari wordt de rest van het plein aangepakt. 

De speeltoestellen die door de ouders geschonken zijn op de Aziëweg kun-

nen helaas niet meeverhuizen. Dit heeft te maken met het feit dat ze in be-

ton vastzitten en de kosten van het verhuizen hoger zijn dan de aanschaf 

van nieuwe toestellen. 

Steppen en eenwielers: 

Er zijn een aantal kinderen die hun step of eenwieler mist. Wil iedereen 

thuis goed kijken of de juiste step of eenwieler mee naar huis is gekomen.  

Inspectie: 

Voor de vakantie zijn jullie op de hoogte gesteld door de bestuurder over 

het inspectiebezoek en de onvoldoende die we als school hebben gekregen. 

Inmiddels is het inspectierapport er met de opdracht op welke gebieden we 

een verbetering moeten laten zien. Daar hebben we een jaar de tijd voor. 

Het beeld van de inspectie is een bevestiging van ons eigen beeld en beves-

tigt de fase van de ontwikkeling van de school en de stappen die er al zijn 

gezet. 

Na de teleurstelling van het krijgen van een onvoldoende en het verwerken 

daarvan zijn we druk bezig om te zorgen dat we bij het volgende inspectie 

bezoek een voldoende gaan scoren.  

 

Vriendelijke groeten, Michiel van Gennip 

https://www.rsschool.nl/documenten/Jaarplanning_2022-2023_Duitslandlaan(1).pdf
https://www.rsschool.nl/
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Adventsmuziek 
  
Over een paar weken is het alweer zover en dan is het advent. Wij hebben op school de fijne gewoonte dat we 
in deze periode met muziek de schooldag beginnen. Elke ochtend klinkt er (kerst)muziek in de hal. We luisteren 
of zingen zachtjes mee en daarna gaat iedereen naar de eigen klas.  
De muziek wordt gemaakt door kinderen en/of ouders of leerkrachten. Iedereen die een instrument bespeelt of 
wil zingen is hierbij uitgenodigd om de adventsmuziek een keer te verzorgen.  
Het is de bedoeling dat de muziek klinkt van 8.20u. tot 8.35u.  
In de hal, op het prikbord hangt een intekenlijst. Daarop kun je inschrijven wanneer je muziek kunt maken. 
We kijken vol verwachting uit naar jullie muzikale bijdragen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Annemarieke  Leijs (leerkracht klas 4) 
 
 

 
 
Ouderkoor 

Heerlijk, dat de kinderen zo lekker zingen bij ons op school, vindt u ook niet? Hoe leuk zou het niet zijn, als u 
thuis lekker samen met uw kind de liedjes mee kunt zingen? Wilt u kennismaken met de liedjes die de kinderen 
zingen en eens willen proberen of u uw stem gesmeerd kunt krijgen?  

  

We gaan lekker met elkaar wat inzingoefeningen doen om de stem te smeren, waarna we de liedjes leren ken-
nen die de kinderen ook op school zingen. Doel? We gaan geen groot concert geven, maar af en toe eens on-
dersteunen tijdens de jaarfeesten met de kinderen zou natuurlijk reuzefijn zijn. Iedereen kan meedoen, want 
we beginnen eenvoudig met de liedjes die de kinderen ook op school zingen. 

  

Wanneer? Vanaf woensdag 9 november op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de euritmiezaal 
en niet tijdens de schoolvakanties. 

  

Graag aanmelden bij de administratie. 

  

met vriendelijke groeten, 

Greet Harteveld 

mailto:administratie@rsschool.nl
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Klas 3: Periodeonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 4 

 

 

Herfstblaadjes van klas 4 

 

We hebben eerst een rondje met drie 
verschillende herfstkleuren gevilt in een 
deksel. Daarna is er een herfstblad ge-
knipt van het gevilte rondje en zijn de 
nerven erop geborduurd. 

 
Als iedereen klaar is met zijn eigen blad 
dan maken we er een herfstslinger van 
die de seizoenentafel kan sieren. 
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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   

Kerstvakantie   : zat 24 dec t/m zo 8 jan 

     (ma 9 jan is studiedag) 

Voorjaarsvakantie  : zat 25 feb t/m zo 5 maart  

Paasweekend   : vr 7 april t/m ma 10 april  

Meivakantie   : zat 22 april t/m zo 7 mei 

     (vr 21 april is studiedag) 

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 

 
Maandag 9 januari (aansluitend aan de kerstvakantie) 
Vrijdag 21 april (voorafgaand aan de meivakantie) 
 
 

AKO (algemene klassenouder overleggen 2022-2023) 

2022 

Maandag 12 december 

 

2023 

Dinsdag 14 februari 

Woensdag 12 april 

Donderdag 15 juni 

 

MR (medezeggenschapsraad overleggen 2022-2023) 

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 
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