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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  10— 31 januari 2020                                                     editie Engelandlaan 

       Agenda 

 

 

 

 
Vrijdag 14 februari 

 Verkleed schaatsen 

13:00 vrij 
 

Za 15 febr t/m zo 23 febr 

 Voorjaarsvakantie 

 

 
Dinsdag 10 maart  

 Ouderavond kleuterklas-

sen (19:45u -21:45u) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is een bijzondere dag vandaag: de dag van de Brexit en de tweede dag 

van de nationale onderwijsstaking. Gisteren, de eerste stakingsdag, koos het 

team Engelandlaan ervoor de geplande studiedag te laten doorgaan. Dat zegt 

veel over de grote motivatie van dit team! Het was een verrijkende, intensie-

ve dag waarop we onder meer verder werkten aan het verbeteren van ons 

rekenonderwijs.  

Over twee dagen is het Maria-Lichtmis. Het is dan de veertigste nacht na de 

Kerstnacht. De dagen lengen merkbaar en ook de natuur bereidt zich voor op 

de komende lente. Door de hoge temperaturen wellicht een tikkeltje te snel.  

 

Herhaling: Tevredenheidsonderzoek 

Eerder berichtte ik jullie over ons tevredenheidsonderzoek. Inmiddels kreeg je 

een mail in je inbox. Je hebt tot 6 februari de tijd om de vragen digitaal te 

beantwoorden. 

Mocht je nog niet hebben deelgenomen, wil je dat dan alsnog doen?  
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Herhaling: Vrijwillige ouderbijdrage 

In de vorige Nieuwsbrief (nummer 9) stond een wel héél uitgebreid stuk over de vrijwillige ouderbijdrage. De 

strekking was als volgt: de ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De school heeft de financiële mid-

delen heel hard nodig om onze vrijeschool identiteit goed vorm te kunnen geven. En helaas, de inkomsten blij-

ven ver achter bij de begroting. Daarom de vriendelijke doch dringende oproep om de ouderbijdrage alsnog 

en/of geheel te voldoen. Dank!  

 

Herhaling: Vanuit de MR: Vacature MR 

Vacature medezeggenschapsraad: stel je verkiesbaar vóór woensdag 5 februari 2020! 

Jorrit van der Heide heeft zijn werkzaamheden voor de MR in zijn laatste termijn neergelegd. Daarom is 

er een vacature voor de Engelandlaan! De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt de ouders 

en de leerkrachten van de school. De MR vergadert 8 keer per schooljaar en denkt mee over alles dat de 

school aangaat. Bij een deel van deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig. 

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. 

De oudergeleding bestaat uit:  

Engelandlaan: Vacature 

Engelandlaan: Alexander Pleijter 

Azieweg: Thijn de Ruijter 

Azieweg: Mathieu van Straaten 

Je hebt de mogelijkheid je voor de MR verkiesbaar te stellen. Dit kun je doen door uiterlijk woensdag 5 februa-

ri een email met een introductie van jezelf en je motivatie, alsmede een foto te sturen naar mr@rsschool.nl  

De verkiezingen zullen aansluitend (digitaal) gehouden worden.  

Groeten, Mathieu 
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Kleuters 

Verkleedfeest 
Vrijdag 14 februari vieren we het verkleedfeest, alle kinderen komen dan verkleed naar school. In de kleuter-

klas komen zij als een figuur uit de sprookjeswereld zoals een prins of prinses, ridder of kabouter. Wat ook kan 

is als dier, boer, boerin, engel of tovenaar.  Echter: niet als iets engs als draak of haai en geen figuren van de 

tv, zoals Superman, Spiderman, Elsa of Anna.  En zonder maskers of gezichtsbedekkende schmink.  

Die dag hoeft er geen brood mee van thuis, we eten dan pannenkoeken. 

 

Onderbouw 

Verkleed schaatsen op vrijdag 14 februari 

Wat moet je weten: 

 Korte dag: 8:25u-13:00u met schaatsen van 9:00u-12:00u Vervoer wordt per klas via klassenleraar ge-

regeld 

 Hoe je verkleed gaat:  klas 1 als een sprookjesfiguur of dier, klas 2 als een fabeldier of circusfiguur, klas 

3 als een ambachtsman of vrouw, klas 4 als een dier, klas 5 als oude helden, klas 6  ‘foute’ sporters en 

onesies 

 Kleding: rokken/jurken tot max. aan de knieën i.v.m. veiligheid 

 Verplicht: handschoenen en muts 

 Sterk aanbevolen: helm 

 Schaatsverhuur: als je schaatsen wilt huren; geef je voor 12 februari 5 euro in envelop mee met naam 

en schoenmaat voor de klassenleraar 

Het schaatsen zelf wordt uit de klassepot betaald. 

 

Er worden per klas pannenkoeken gebakken en er is chocolademelk. Kinderen nemen hun eigen tas mee met 

wat fruit of extra broodje en drinkfles voor grote dorst. Eventueel een extra trui bij koud weer.  

Klas 1 en 2 kunnen in hun tas een gezelschapsspel meenemen voor als de ochtend wat te lang wordt.  

We zullen met de laagste klassen een paar spelletjes op de binnenbaan spelen en gezamenlijk een pannenkoek 
eten met 1,2,3 en 4,5,6.  

We maken er een fijne winterse verklede schaatsochtend van! 

 

Hopelijk is zo alles duidelijk. Loop anders even langs bij de klassenleraar of bij Chantal, Jacomijn of Francesca 

 

Hartelijke groet, 

 

Het verkleed- schaatsteam 

 



1/31/2020 Pagina 4 

 

Kleuters 

 

Maria Lichtmis  

De driekoningenmaand januari brengt ons op maandag 3 februari bij het feest van Maria Lichtmis. Het is het 

feest van het steeds sterker wordende licht.  

Na een periode van twee maal veertig dagen: Van het Sint Maartenfeest (het eerste lichtfeest op 11 novem-

ber) tot aan het Kerstfeest; en 40 dagen ná Kerstmis (2 februari Maria Lichtmis). 

Maria Lichtmis is een vóór-christelijk gekerstend feest. Een feest ter ere van de opstanding in de natuur. De 

mensen hebben vroeger beleefd hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aarde, moeder 

aarde, omhoog kwam. Moeder aarde houdt in de midwintertijd haar adem in, om in de stilste concentratie 

de christusgeboorte opnieuw te volbrengen, waardoor de natuur tegen de zwaartekracht in, in haar opstan-

ding omhooggestuwd kan worden in zonnewarmte.  

Ook is Maria Lichtmis oorspronkelijk het feest ter herinnering aan het reinigingsoffer dat Maria in de tempel 

opdroeg, veertig dagen na de geboorte van Jezus. In latere tijden werd het vooral de dag waarop men de 

kaarsen die een familie gedurende een heel jaar nodig had, liet wijden. 

Samenvattend is het grondmotief van dit oeroude feest dat moeder aarde het nieuwe licht opdraagt aan de 

schepping zelf. Zelfreinigend, doorlicht is zij beeld voor ons bezielde lichaam als drager van lichtende geest-

krachten, die wij de wereld willen schenken.  

Het gaat om ónze aarde, moeder aarde, die ons voedt, die ons leven schenkt, die ons behoedt en ons het 

levenspad geeft. 

Met de kinderen vieren we Maria Lichtmis door alle oude kaarsresten om te smelten en in halve walnootdop-

pen te schenken. De ‘notendop kaarsjes’ steken we één voor één aan en laten we drijven in een schaal met 

water. Ondertussen zingen we alle liedjes vanaf Sint Maarten tot drie koningen nogmaals. Zo sluiten we de 

vele lichtfeesten van de afgelopen herfst en winter af.  

 

Een oud volksgezegde: “ Het wordt lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanesprong lichter, na 

Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur. “ 

 

                                                                                             
 

Ouderavond kleuterklassen 

Dinsdag 10 maart  

Begin 19:45u eind 21:45u 
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De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en ver-
schijnt digitaal . Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.  

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl 

Aan de nieuwsbrief werken mee: Frank Merten en Ilse Harkema. 

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl 
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden. 

 

 

 

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka  

Contact gegevens:  

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem •  tel 023 5403395 

www.rsschool.nl 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 
 Voorjaarsvakantie  za 15 febr t/m zo 23 febr 2020 
 
 Pasen  vrij 10 april t/m ma 13 april 2020 
 

 Meivakantie za 25 apr t/m zo 10 mei 2020 
 
 Hemelvaart  do 21 mei  t/m zo 24 mei 2020 
 
 Pinksteren  za 30 mei t/m ma 1 juni 2020 
 
 Zomervakantie  vr 3 juli  t/m zo 16 augustus 2020 

 
 
  
Studiedagen 
 
Donderdag 30 januari 

Vrijdag 5 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

Vrijdag 14 februari (verkleed op de schaats) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest) 

Vrijdag 26 juni (Sint Jansfeest) 

Donderdag 2 juli (laatste schooldag tot 12:00u) 

 

AKO ochtenden 

Woensdag 12 februari  

Vrijdag 15 mei 
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