WEEKBERICHT 5 juli 2018
Wij wensen u een prettige en zonnige
zomervakantie toe en zien u graag
weer terug op maandag 20 augustus.
De 1ste schooldag zal voor de kinderen
feestelijk beginnen. Ouders met kinderen
van de nieuwe 1ste klas zijn hiervoor
uitgenodigd. Als het goed is, krijgt u in de
zomervakantie een uitnodiging hiervoor.
De school begint op maandag
20 augustus. Om 8:25 uur gaat de bel
waarna gelijk de luizencontrole begint.
Daarna gaan klas 2 t/m 6 naar de zaal.
Achterin zijn stoelen klaar gezet voor alle
1ste klas ouders.
De nieuwe 1ste klassers wachten in hun
klas tot ze worden gehaald. Zij zullen dan
in de zaal verwelkomd worden. Rond
10:00 uur is de opening afgelopen.
Wij hopen u op deze dag te mogen
begroeten,
hartelijke groeten,
Annie Storm

vrijdag 6 juli
getuigschriften uitreiking klas 1 t/m 5
U bent van harte uitgenodigd om op
vrijdag 6 juli naar de getuigschriften
uitreiking te komen. Let op: Dit is geen
gewone schooldag. Kinderen komen,
samen met de ouders, alleen voor de
getuigschriften uitreiking naar school.
Omdat dit voor een aantal ouders
nieuw is, volgt een korte uitleg.
Klas 1 is als eerste aan de beurt.
Ouders en kinderen komen bij elkaar in
de zaal. Daar staat alles klaar. De
ouders gaan om de kinderen heen
zitten en om de beurt worden de
kinderen naar voren gevraagd. Ieder
kind ontvangt zijn/haar eigen spreuk
nadat deze eerst is voorgelezen.

De kinderen gaan deze spreuk thuis
oefenen. In de 2de klas wordt de eigen
spreuk, één keer per week, opgezegd
op de “geboortedag” van het kind.
Sommige kinderen kennen hun spreuk
al als ze na de vakantie weer op school
komen. Met de andere kinderen
oefenen we de spreuk in de klas tot ze
hem kennen.
De ouders ontvangen eenmalig de
bewaarmap en het getuigschrift.
Hierin wordt beschreven hoe het met uw
kind op de verschillende
ontwikkelingsgebieden gaat.
Na de uitreiking begint voor klas 1 gelijk
al de grote vakantie!
U maakt de zaal op tijd vrij voor klas 2
die na u aan de beurt is.
Rooster getuigschriften uitreiking 6 juli:
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5

08:30 uur - 09:30 uur
09:30 uur - 10:30 uur
10:30 uur - 11:45 uur
11:45 uur - 12:45 uur
12:45 uur - 13:45 uur

Deze tijden zijn inclusief wisseltijd!
(Voor klas 3 is een kwartier extra
ingepland voor de feestelijke
mutsenparade van de kinderen!)
Beste ouders en verzorgers, deze
uitreikingen zijn alleen bedoeld voor u en
uw kind. Dus niet voor broertjes en
zusjes.
Gezinnen bestaande uit meerdere
kinderen die op elkaar moeten wachten,
vragen wij om dit in rust te doen. Er mag
niet op het schoolplein of in de
kleutertuin worden gespeeld. Spreek dit
duidelijk met uw kind(eren) af.
In het parkje naast de school kunnen de
kinderen wachten/spelen. U kunt de
ingang via de lerarenkamer gebruiken.
Er zijn leerkrachten aanwezig voor
toezicht.

luizencontrole

Actie Schoolverzuim

Lieve ouders, in verband met de nieuwe

Zoals elk jaar houdt de gemeente de actie
schoolverzuim.

AVG privacywet (Algemene verordening
gegevensbescherming) is het niet meer
toegestaan om foto’s te maken waar
andere kinderen ook op staan. U kunt
uiteraard wel foto’s maken van uw eigen
kind(eren).

Bij kinderen die de laatste schooldag ziek
gemeld of niet aanwezig zijn, komt de
gemeente diezelfde dag nog op
huisbezoek.
Daarom, lieve ouders, denkt u eraan dat
de laatste schooldag voor de kleuters op
donderdag 5 juli is? En dat dit voor klas 1
t/m 5 op 6 juli is?
Deze actie schoolverzuim zal ook de 1ste
schooldag, maandag 20 augustus, worden
gehouden.

Laatste weekbericht ouders klas 6,
U krijgt deze week nog het weekbericht
toegestuurd. Wilt u deze niet meer
ontvangen dan kunt u op de
onderste link klikken. U
ontvangt dan geen
weekbericht meer.

Blokfluiten
Heeft u thuis nog een blokfluit liggen die u
niet meer gebruikt of zou uw
schoolverlatende 6e klasser deze willen
inleveren, dan is de school hier heel blij
mee.
U kunt deze inleveren bij Essie Lettinga op
het kantoor.
Alvast hartelijk dank!
PS iemand heeft al een blokfluit
gedoneerd. Fantastisch!

RUDOLF STEINER EDUCARE
6 juli

getuigschriften uitreiking
klas 1 t/m 5
kleuters vrij
de zomervakantie begint

20 juli

1e schooldag

Houdt u hier alstublieft rekening mee?

Schaakles
Vanaf 20 september, elke dinsdagmiddag
om 13:15 uur (klas 1 & 2) en om 14:45 uur
(klas 3, 4, 5 en 6) geeft Jan Doornenbal
45 minuten schaakles aan max.10
kinderen per keer.
Heeft uw kind interesse in schaken? Geef
hem of haar dan op. U kunt een mail
sturen naar: ankyenjan@home.nl
Jan is gepensioneerd, beschikt over
een diploma schaakinstructeur van de
K.N.S.B en een VOG.
Afgelopen schooljaar heeft hij lesgegeven
aan 3 leerlingen van onze school (uit klas
1 en 2).
Als er meer dan 3 kinderen zich opgeven
per les, dan heeft Jan één assistent nodig
(voor die les).
De assistent hoeft niet te kunnen schaken,
als hij/zij de les maar volgt en de kinderen
helpt met hun werkboek.
Interesse om te assisteren? Mail
naar: ankyenjan@home.nl

Er zijn nog enkele Sint Jansfeest
schalen en borden niet meegenomen.
Als u nog iets mist? Alles staat in de
hal.

Atelier voor Ouders en Opvoeders
2018-2019

Wie brengt wie nu eigenlijk in
ontwikkeling?
Sprongsgewijs merk je dat je kind afstand
neemt, zelfstandiger wordt. Wanneer zie je
je kind nog? Hoe hou je contact en
wanneer is steun gewenst of wordt het
bemoeizucht?
Wat is mijn rol nu mijn kind steeds meer
op eigen benen staat?

Atelier voor Ouders en Opvoeders
“Kunst van het opvoeden”
Acadeaaa
Als ouder of opvoeder heb je vragen…
Soms loop je een beetje vast met je kind.
Bijvoorbeeld
omdat het erg in zichzelf gekeerd is, of
juist erg druk;
omdat het buikpijn heeft,
omdat het niet wil meedoen of luisteren.
Dan denk je wel eens: wat moet ik met dit
kind beginnen?
Soms vraag je je af
waarom je ene kind angstig is en het
andere zich zomaar overal insmijt;
waarom de ene altijd praat en de andere
nooit,
waarom de ene veel slaapt en de andere
weinig.
Je hebt dus vragen over de aanleg van je
kind: Hoe kunnen kinderen zo verschillend
zijn en hoe moet ik daarmee omgaan?
Soms vraag je je af hoe je kind telkens
weer je zwakke plekken weet te vinden. Je
traagheid, je ongeduld, je opvliegendheid;
het zijn aspecten van je karakter die bij je
horen en waaraan je nog werk hebt.
Wat spiegelt mijn kind mij en waarom?
Soms vraag je je af waarom dit kind nu
juist bij jou is geboren. Wat maak ik
allemaal mee, doordat dit kind in mijn
leven is gekomen? Hoe raken we elkaar?
Waar ligt mijn verantwoordelijkheid?

Of je nu ouder, pleegouder, grootouder,
oppasouder, kinderverzorgster, leerkracht
of opvoeder bent; Als je met dit soort
vragen wil bezig zijn, is het atelier voor
Ouders en Opvoeders iets voor jou.
Kernwoorden: Inspiratie – ontmoeting –
inzicht – verdieping - levenskunst
Het atelier voor Ouders en Opvoeders is
een ontmoetingsplaats waar opvoeding en
zelfopvoeding centraal staan. Het bestaat
uit 5 cursusjaren. Elk jaar zijn 6
zaterdagen van 10.00 U. tot 16.00 u.
Het 1e jaar worden de ontwikkelingsfasen
behandeld van 0 tot 21 jaar.
Het 2e jaar staan de 12 zintuigen en de 4
temperamenten centraal.
Het 3e jaar wordt de puberteit,
zwangerschap en bevallingsverhalen,
jaarfeesten en planetentypologiëen
besproken. Het 1e t/m het 3e jaar vormen
een doorlopend geheel, waarin het
opgroeiende kind centraal staat.
Het 4e en 5e jaar zijn voor de opvoeder zelf
bedoeld als verdieping van zichzelf en
mogelijk daarmee ook van de opvoeding.
Het 4e jaar is toegankelijk voor iedereen:
hoofdthema is de wetmatigheden,
dynamiek en rode draad in je eigen
biografie.
Het 5e jaar is toegankelijk voor iedereen
en heeft als thema Karma en reïncarnatie
in het dagelijkse leven. Een korte
beschrijving:

Cursus over Karma
Karma is de wet van de consequenties. Er
zijn oorzaken en gevolgen ook over levens
heen. Wat neem je mee van de vorige
keer en wat schep je voor nieuw Karma?
In de cursus kijken we vanuit verschillende
invalshoeken naar alledaagse
gebeurtenissen en zoeken we naar de
onzichtbare ordening in ons leven. We
kijken naar Karma, vrijheid en toeval en
naar Karma, gezondheid en ziekte. Ook
naar Karma met mensen, met je collega’s,
partner en ouders. Hoe ontwikkelen we
bewustzijn voor wat zich in die thema’s
karmisch in ons leven aandient?
Bewustzijn op Karma krijgen houdt in dat
je een onderzoeksweg gaat. Er worden
oefeningen aangeboden die meer
bewustzijn brengen op de grote en kleine
gebeurtenissen in het leven en die
helderheid brengt in de grotere verbanden.
Docenten: Peter Evers, Djenna Storm,
Lara Houben-Werps, Jeanne Meijs, Annie
Storm, Peter Giesen en Anna Baudoin
Data: zaterdagen: 22-09-2018;
27-10-2018; 24-11-2018;19-01-2019;
16-02-2019; 23-03-2019
Locatie: Rudolf Steiner Educare,
Zustersstraat 25, 5914 XX, Venlo
Kosten: 60 euro/dag of 360 euro voor het
hele werkjaar (6 zaterdagen), inclusief
uitgebreide lunch, koffie en thee
gedurende de gehele dag.
Betaling: eenmalig of in zelfgekozen
termijnen. De prijs voor echtparen en
stellen bedraagt 2x € 300,- ofwel € 50,p.p.p.d.
Kinderopvang: dit cursusjaar is er de
mogelijkheid van kinderopvang op de
school. De kinderen zullen begeleid
worden door Gerry Havens, die dit als
dagelijks professioneel werk doet. De
kosten hiervoor zijn 15,- per cursusdag
voor het 1e kind; € 10,- voor het 2e kind en
de overige kinderen zijn gratis.:
Aanmelding per cursusdag rechtstreeks bij
Gerry Havens: leshavres@ziggo.

Informatie en aanmelding: Peter Giesen
06-28765814 of peter.giesen@home.nl

