
11/11/2019 Pagina 1 

 

JAARGANG 2019-2020 NUMMER  5 —  10 november 2019                                                    editie Aziëweg 

 

 

Agenda 

 

Ma 11 november  

* Sint Maarten, school 

 tot 13:00 

Ma 18 november 

* Wintermarkt (op de  

 locatie Engeland-     

 laan) 

Donderdag 5 december  

 

* Sint Nicolaas, school 

 tot 13:00u 

 

Vrijdag 6 december  

 

* de school begint om 

 9:30u 

 

Vrijdag 20 december  

 

* Kerstfeest, school 

 tot 13:00u 

 

Za 21 dec 2019 t/m zo 5 

jan 2020 

 

* Kerstvakantie   

Averecht leren breien in klas 3 

Beste ouders,  

Zoals ik u al eerder vertelde, woon ik afgelegen in een klein dorpje in West-Friesland 

aan een lange weg met weinig huizen. Dat heeft zo zijn voordelen maar met  

St. Maarten is het een nadeel. De kans dat er veel kinderen komen is nihil.  Toch zet 

ik in de avond lichtjes bij de deur en langs het paadjes naar de weg, in de hoop dat 

kinderen de weg naar onze deur vinden. Het maakt me blij als ik dan ineens kinder-

stemmen hoor en ze vol trots hun lampion laten zien. De lichtjes en het delen van 

een mandarijn aan de kinderen is voor mij de opmaat naar kerst, de start van de 

adventtijd.  

De decembermaand komt er aan. Een maand vol mooie en bijzondere momenten. U 

kunt dan ook binnenkort een speciale nieuwsbrief verwachten waarin we al deze  

zaken voor u op een rij zetten. 

Afgelopen vrijdag hadden we een studiedag. We hebben ons gebogen over de  

leerlijnen taal; wat zijn de doelen en hoe plaatsen we deze in het kader van de  

pedagogie van de Vrijeschool, maar passend binnen het kader van wet en  

regelgeving. Het was een boeiende en leerzame dag die werd begeleid door iemand 

van Onderwijs Advies. 

In de middag hebben we met elkaar gekeken hoe we onze school zichtbaar kunnen 

maken naar buiten toe, waar ligt onze kracht? Dit heeft geresulteerd in inspirerende 

activiteiten. U gaat daar op kort termijn meer over horen en ervaren. Uw hulp zal 

daarbij van harte welkom zijn.  

Dringend verzoek!! 

Wilt u bij het halen en brengen van uw kind niet met de auto stoppen voor de in-

gang van school! Dit brengt onoverzichtelijke situaties met zich mee. We begrijpen 

dat het op dit moment lastig is om te parkeren. U mag voor het halen en brengen 

gebruik maken van de parkeerplaats bij de moskee. Blijft u langer dan willen we u 

vragen elders te parkeren. Alleen op de vrijdagmiddag is het daar te druk i.v.m. het 

vrijdagmiddag gebed.  

Met vriendelijke groet,  

Lida Berkhout  

Handwerken met juf Caroline 
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Voorafgaand aan de Jaarfeestennieuwsbrief, die dinsdag 12 november uitkomt, willen we alvast voor het Jaarfeest 

van Sint Nicolaas een stukje over het Sinterklaasjournaal onder de aandacht brengen. 

 

Sinterklaasjournaal 

 

Het Sinterklaasfeest is het feest van de schenkende Goed-
heiligman, die als iedereen slaapt over de daken rijdt om uit 
zijn hemelse wereld geschenken naar de aarde te brengen 
voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een 
sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen en ge-
heimzinnigheid.   

 
Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal door-
gaans oproept? Vaak wordt daarin verslag gedaan van aller-
lei rampen, die het sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren 
of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, 
de boot is uit de koers geraakt, enz.  

Terwijl het bij het sinterklaasfeest juist gaat om de onvoor-
waardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waar-
op alle kinderen zonder restricties kunnen vertrouwen, wor-
den zij door de televisieberichten ongerust en onrustig ge-
maakt. Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal 
meegezogen in een voor hen bedacht ‘waar’ verhaal – het is 
immers op de televisie! – dat avond aan avond een vervolg 
krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte 
voor het oerbeeld zoals we dat hierboven schetsten, maar 
ook voor hun eigen fantasie.  

 

Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als 
ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kinder-
vriend, overeind houden. Maar in de klas merken leerkrach-
ten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle veront-
rustende ‘echte’ wetenswaardigheden die ze kennen van de televisie.  

 
Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. Kin-
deren hebben oog voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschillen ho-
ren en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die op straat. 
Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het meer bij hen past om een afgerond verhaal meerdere keren 
te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. Steeds iets nieuws werkt wakker makend, terwijl we ze juist 
nog even in de droom- en fantasiestemming willen laten.  
 

Wij zouden jullie dan ook in overweging willen geven om niet met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te kij-
ken. 

 

 

Wij wensen jullie een gezellige Sinterklaastijd! 
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Van de Medezeggenschapsraad 

 

De MR geeft periodiek een eigen nieuwsbrief uit via de email uit. In de volgende editie van aanstaande maandag 
lees je onder andere het laatste nieuws over het schoolplan!  

 

Om je aan te melden, klik je op onderstaande link.  

 

https://rsschool.us20.list-manage.com/track/click?u=8825d16b8c13584943de7809f&id=3f064038b3&e=3b430e8723 

 

https://rsschool.us20.list-manage.com/track/click?u=8825d16b8c13584943de7809f&id=3f064038b3&e=3b430e8723


11/11/2019 Pagina 4 

 

Workshop Oloïde maken voor collega’s en ouders -  zaterdag 16 november  

 

De oloïde is een vorm, door de wiskundige Paul Schatz (1898–1979) in 1929 ontwikkeld op aanwijzingen van 

Rudolf Steiner. Je zou het een 6e platonisch lichaam kunnen noemen want het is alzijdig symmetrisch. Deze 

uitnodigende vorm wordt inmiddels in de industrie veelvuldig toegepast voor het mengen van vaste stoffen en vloeistoffen. Ook wordt 

onderzoek gedaan naar toepassing bij aandrijvings- en windmolentechniek. 

 

Ontdek deze boeiende vorm zelf! 

Samen een dag met de handen uit de mouwen en praktisch aan het werk? 

 

Meer achtergrond en andere info over de oloïde: http://houtmotief.nl/oloide/ 

 

Frithjof de Zwart, docent houtbewerking bovenbouw, biedt een workshop oloïde maken aan van 10.00-16.00 uur inclusief materiaal, 

koffie, thee en een gezamenlijke biologische lunch. Kosten € 45,= 

 

Zaterdag 16 november; 10-16.00 uur; 

Opgeven op oudercursus@rscollege.nl ovv. naam en oloïdedag 16 november. Plaatsing op volgorde van binnenkomst. 

 

Tot ziens, 

 

Frithjof de Zwart 

 

 

Verslag van Clasina, winter oloïdedag 2017: 

 

“Even uit m’n hoofd en met m’n handen werken” , zegt één van de deelnemers aan de workshop Oloïde ma-

ken.  

” Me concentreren op één ding in plaats van al die afleidingen de hele dag” zegt een andere vader.  

“M’n kind komt iedere keer weer met allerlei prachtige spullen thuis, wil wel eens weten hoe je dat 

maakt….” zegt een moeder.  

“Geen idee wat me te wachten staat, het was een cadeautje van m’n vrouw” , zegt een vader.  

“Ben gewoon heel benieuwd wat nou toch een oloïde is”, zegt de volgende ouder/belangstellende en deelne-

mer aan deze houtcursus gegeven door Frithjof de Zwart, docent houtbewerking van onze school.  

 

 

En ze hebben allemaal waar voor hun geld gekregen. Toen we om 16 uur de school weer verlieten, hadden we (bijna) allemaal een 

mooie geoliede houten oloïde in onze handen, verschillend van houtsoort, van afwerking, van grootte, maar we waren allemaal trots 

op wat we gemaakt hadden.  

 

Het was ’s ochtends begonnen met een blokje hout, we zetten er wat streepjes op, Frithjof zaagde alvast met de lintzaag wat hout 

weg en voor de rest gingen we aan het raspen en vijlen. De kunst is om steeds opnieuw te kijken naar wat je weggehaald hebt. Waar 

zit nog een bobbel, een plat stukje? En als de vorm zich langzaam maar zeker aan je openbaart: hoe rolt hij eigenlijk van de licht 

schuine helling die in de gang staat opgesteld? Hmmmm, hij trekt nog wat naar links, hij maakt nog te veel lawaai, dus ergens zit nog 

een te schuin stuk…..verder vijlen maar weer.  

 

Tijdens de heerlijke gezamenlijke gezellige biologische lunch namen we   -noodgedwongen….- even wat afstand van onze oloïde, 

maar toen we de innerlijke mens stevig hadden verwend, gingen we weer graag aan het werk. Wist u dat een basterd en een zoet 

verschillende vijlen zijn, steeds wat fijner? En toen merkten we: het gaat gewoon lukken! De vorm van de oloïde groeide naar ons toe. 

En ik werd steeds ambitieuzer in het zo glad mogelijk krijgen van “mijn” oloïde.  

 

Wat een fijne dag, wat heerlijk om zo een hele dag lang aan iets te werken, dat dan ook AF is.  

 

Clasina Koterus  

https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=56ccafb48a&e=8cfecc7f14
mailto:oudercursus@rscollege.nl
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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: jetske@rsschool.nl 

Aan de nieuwsbrief werken mee: Lida Berkhout en Jetske Nolte. 

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 •   

Locatie Engelandlaan: 023 5403395 • Locatie Aziëweg: 023 7271382 

www.rsschool.nl 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 
 
  
 Kerstvakantie  za 21 dec t/m zo 5 jan 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  za 4 juli  t/m zo 16 augustus 2020 
 
 
  
Studiedagen 
 
Vrijdag 14 februari 

Dinsdag 2 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

 

Maandag 11 november (Sint Maarten) 

Donderdag 5 december (Sint Nicolaas) 

 Vrijdag 6 december begint de school 9:30u 

 

Vrijdag 20 december (Kerst) 

Donderdag 13 februari (verkleedfeest) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest) 

Woensdag 24 juni (Sint Jansfeest) 

* Donderdag 25 juni begint de school 9:30u 

Vrijdag 3 juli (laatste schooldag, 12:00u vrij) 

 

Markten 

Wintermarkt: maandagavond 18 november 

Lentemarkt: zaterdag 16 mei 

 

AKO 

Donderdag 23 april 

 

 

mailto:mr@rsschool.nl

