WEEKBERICHT

18 OKT ’18

bezoek Vrijeschool Vredehof
Op woensdag 31 oktober komen onze collega’s uit
Rotterdam een dag meedraaien met hun collega in
Dordrecht.

In iedere klas zullen er dus één of twee juffen of
meesters extra zijn. Verder zal de dag normaal
verlopen.

Op 21 november is onze school dicht en gaan wij op

ACTIVITEITEN

bezoek bij vrijeschool Vredehof.

We hopen elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

vrijdag 19 oktober
begin Herfstvakantie

13.15u: hele school uit

Herfstmarkt

20 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
dinsdag 30 oktober
20.00u: klassenouderoverleg

MEDEDELINGEN
website
Wij zijn heel blij dat de nieuwe website van onze

SCHMINKEN HERFSTMARKT

Wie wil ons helpen onze kinderen mooi te maken

met schminken? Er zijn in principe drie tijdsvakken:
10-12, 12-14 en 14-16. Maar met een uur hulp zijn
we ook heel blij. Groeten, Tamara (moeder Noan)
regenbooglotus@hotmail.com

school klaar is. Vanaf maandag 22 oktober kunt u

hem bekijken en veel nieuwe informatie over onze
school lezen. Zo staat voortaan de actuele agenda

erin, de schoolgids, onze aanmeldprocedure en nog
veel meer. Mist u informatie of staat er foute

informatie? We horen het graag! Na de vakantie zal
ook de opmaak van de weekbrief veranderen.
We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

KINDERMARKT OP DE HERFSTMARKT
Misschien heb je de intekenlijst al op het prikbord in
de gang zien hangen…

Ook dit jaar is er op de herfstmarkt een kindermarkt
waar je je eigen knutsels, baksels en andere

kleinigheidjes kunt verkopen! De markt is geopend
van 11:00 tot 15:00 uur. Als je een kraampje wilt,

betaal je ter plekke 1 euro aan de marktmeester, je
bent dan een uur lang de marktman of marktvrouw
in je eigen kraampje.

Teken wel even in op de lijst die bij de hoofdingang
hangt!

overzicht van komende activiteiten
05 – 11
MR vergadering
06 – 11

ouderavond klas1

10 – 11

Herfstmarkt

09 – 11

viering St. Maarten

OVERIGE ACTIVITEITEN
Een rubriek waarin activiteiten worden opgenomen die
onder verantwoordelijkheid vallen van de aangegeven

Ouderbetrokkenheid
2018-2019
Beste ouders/verzorgers,
Uitnodiging
Al 2 jaar lang zijn de avonden van de ouderbetrokkenheid een groot succes. Naast de reguliere
ouderavonden bieden wij een verdiepend programma rondom de vrijeschool en de antroposofie.
Lezing
Voor alle ouders van klas 7 en 8 organiseren we op woensdagavond 31 oktober 2018 een actieve
avond over ons onderwijs op de vrijeschool. In onze lespraktijk willen we niet alleen het denken
aanspreken (hoofd) maar ook het gevoel (hart) en het handelen (handen). De bespreking van deze
driedeling kan ons helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de opgroeiende jonge mens.
Ook kan helder worden wat dit vraagt van de opvoeder.
Saskia Barkmeijer zal een lezing verzorgen en Esther van Dam zal vervolgens kunstzinnig aan de
slag gaan.
Er zal ruim de mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen (waarom koos u of uw kind bijvoorbeeld voor
de vrijeschool? En om met elkaar in gesprek te raken.
Sprekers
Saskia is werkzaam als intern begeleider en is jarenlang klassenleerkracht geweest. Zij geeft
lezingen en cursussen in binnen en buitenland over de vrijeschool pedagogiek en antroposofie.
Esther is meer dan 10 jaar werkzaam op het Rudolf Steiner College als klassenleraar in klas 7 en 8,
kunstdocent en coördinator van de locatie Oudedijk.
Voor wie
De avonden van de ouderbetrokkenheid organiseren wij voor alle ouders van school, ouders en
collega’s van de onderbouwen en belangstellenden. Deze avond zal meer gericht zijn op het
onderwijs in klas 7 en 8, echter iedereen is welkom. Op andere avonden zullen weer andere thema’s
aangesneden worden.
Toegang gratis.
Lezing:
Woensdag 31 oktober 2018
Aanvang 20.00 uur
Inloop 19.30 uur
Waar: Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, Rotterdam
Aanmelden via deze link (dan weten wij hoeveel mensen wij kunnen verwachten)
https://www.eventbrite.nl/o/rudolf-steiner-college-11378241029
De Ctrl toets indrukken wanneer je op de link wilt klikken.
Komt allen en zegt het voort!
Met vriendelijk groet,
E. van Dam, organisator
S. Cooiman, rector

Tamboerstraat 9
3034 PT Rotterdam

info@rudolfsteinercollege.nl
rudolfsteinercollege.nl

