Heiloo, augustus 2018

Geachte ouders,
Aan het einde van de zomervakantie gekomen nodigen wij u en uw
schoolgaande kinderen van harte uit voor een nieuw schooljaar bij ons
op school.
Fijn dat we weer een nieuw schooljaar met elkaar kunnen gaan beleven.
Want een Jan van Rijckenborghschool is op gezet als iets bijzonders
waar wij graag met elkaar, de kinderen, de ouders, de leerkrachten en
het schoolbestuur zorg voor willen dragen. Zo vormen we met elkaar een
school met aandacht voor hart, hoofd en handen. Een school waar we
veel leren op het cognitieve gebied, het creatieve gebied en waar drie
belangrijke levensvragen voor de leerlingen centraal staan.
Waar kom ik vandaan?
Waar ga ik naar toe?
En waarom leef ik?
Vanaf de eerste hartenklop ontwaakt in het kind een verlangen, een
oerverlangen naar zuivere harmonie, naar eenheidsbeleven.
Het is de goddelijke roep die direct beantwoord wordt in het kinderhart.
Want daar in het midden van de microkosmos bevindt zich de
rozenknop.
Het kind heeft aanvankelijk nog niets om deze rozenknop heen
gebouwd. Het leeft nog voornamelijk uit de energie van de opvoeders en
in de sfeer van de opvoeders.
Ouders en leerkrachten hebben hier een grote verantwoordelijkheid. Het
is onze opdracht in het kind ruimte te laten voor de grote levensvragen,
om het kind te stimuleren tot een onderzoekende levenshouding.
Hoe proberen we dit in het onderwijs een plaats te geven? Wij zien dat
als leerkrachten als volgt.
De schat in het hart is daar al heel lang.
Wanneer een mensenkind luistert naar de stem diep in het hart, dan kan
de schat, de rozenknop, groeien.

Tijdens dagopeningen en kringgesprekken geven wij elkaar de ruimte
om hierover van gedachten te wisselen.
Er zijn talloze verhalen, mooie en dikwijls spannende verhalen die ons
herinneren aan de weg, de koninklijke weg, die wij door dit leven willen
bewandelen.
Wij gaan het schooljaar officieel openen op donderdagochtend 6
september om 8.45 uur in het centrumgebouw aan de Oude Gracht 114
te Alkmaar. We houden hier een tempeldienst, waar we luisteren naar
een mooi verhaal. We doen dit in een tempelwerkplaats, een ruimte waar
de atmosfeer naar de begrippen van de filosofie van het Gouden
Rozenkruis zo zuiver mogelijk is.
Zo leggen we de basis voor het nieuwe schooljaar bij ons op de Jan van
Rijckenborghschool.
Na de dienst gaan de kinderen gewoon naar school tot 14.45 uur.
Maandag 3 september zijn alle kinderen van harte uitgenodigd voor het
nieuwe schooljaar in de eigen klassen. We beginnen om 8.45 uur met de
dagopening en luisteren naar elkaars vakantieverhalen. Hiervoor
ontvangen alle kinderen een eigen uitnodiging.
Wanneer we dan weer enkele weken van start zijn gegaan houden wij op
dinsdagavond 18 september onze eerste algemene ouderavond plus
klassenouderavond. U ontvangt op deze avond ook verdere informatie
over de jaarplanning, schoolgids en het schoolplan. Op deze avond kunt
u zich ook inschrijven voor allerlei activiteiten voor het komende
schooljaar.

Tot ziens bij ons op school en een heel goed schooljaar 2018-2019 met
uw kinderen toegewenst.

Vriendelijk groeten van het team,

Natascha, Eline, Coralie, Enide, Anneke, Hilke, Annemarie, Jaap, Sylvia
en Marije.
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