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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  10 — 22 januari 2021                                                   editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
 
Vrijdag 12 februari 

 Verkleedfeest 13:00u vrij 
 
Zat 20 febr t/m zo 28 febr 

 voorjaarsvakantie 

 

Amsterdam, 25 januari 2021 

 

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool, 

Na een rit met veel sneeuw in het noorden van Frankrijk ben ik gisteravond 

weer in Amsterdam aangekomen. Er is veel werk te doen en daarvoor ben ik 

blij dat ik toch ook af en toe weer fysiek naar school kan gaan. Met alle voor-

zichtigheid in acht genomen wel te verstaan. 

Ik hoop dat het u lukt om alle ballen in de lucht te houden, zoals dat zo mooi 

heet. Ingewikkeld is het in ieder geval wél. Het thuiswerken in combinatie met 

het lesgeven is gecompliceerd. Misschien heeft u er wel een betere vorm voor 

kunnen vinden, is er een ritme en regelmaat gevonden. Ik wens het u toe. 

De digitale klas is een geluk bij een ongeluk maar het vraagt veel van de kin-

deren, van u en van de leerkrachten. De lessen proberen we vorm te geven 

passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. Ook via een scherm houden we 

daar rekening mee. Misschien wel juist. 
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We zullen moeten doorbijten tot in ieder geval 8 februari. We hopen oprecht dat het dan gedaan is. In de tus-

sentijd wens ik u sterkte voor de komende twee weken en ik hoop daarna de kinderen weer op school te kunnen 

verwelkomen! 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 

 

 

 

Er is hard gewerkt door alle leerkrachten aan deze mooie 

thuispakketjes voor de kinderen! 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingen broertjes en zusjes schooljaar 2021-2022  

Ondanks dat we een voorrangsregeling hanteren voor het plaatsen van broertjes en zusjes van schoolgaande 

kinderen op onze school, dienen zij wel aangemeld te worden via het gemeentelijke plaatsingsbeleid. Dat bete-

kent dat u tijdig uw kind aan dient te melden bij de gemeente via een speciaal aanmeldingsformulier. Mocht u 

buiten de gemeente Haarlem wonen dan krijgt u dit formulier NIET per post thuis gestuurd. Neem dan contact 

met ons op of raadpleeg de website. Ook willen wij voor de planning van de klassen graag weten of er nog niet 

aangemelde broertjes en zusjes zijn voor het schooljaar van 2021-2022. Meer informatie hierover via Ilse Har-

kema iharkema@rsschool.nl 
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Kleuters        Koning Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 21 december, als de zon het sterrenbeeld van de steenbok binnengaat, valt de 

winterzonnewende. Daarmee begint volgens de kalender de winter. De zon heeft 

haar diepste punt bereikt en de dagen worden langzaam maar zeker weer korter. De 

aarde heeft alle levenskrachten weer teruggetrokken en ziet er uiterlijk levenloos en 

kaal uit. Als het vriest, geeft de anders zo zachte grond onder onze voeten niet meer 

mee. De wereld houdt als het ware haar adem in. 

Koning Winter is duidelijk aan de regering. De lucht is helder en fris. Sneeuwvlokken 

dwarrelen als kristallen sterretjes omlaag. Van half december tot begin maart kan hij 

zijn gang gaan. Hij laat het vriezen en sneeuwen zoveel hij wil en de kinderen genie-

ten van alle speelmogelijkheden die de winter met zich meebrengt. De dunne ijs-

vliesjes die op de plassen liggen; het maakt een heerlijk krakend geluid als je erop 

gaat staan. Ze genieten van de sneeuw en rijden sleetje, schaatsen, maken sneeuw-

poppen en gooien sneeuwballen: winterpret! 

 

 

 

Het is nu hartje winter, tijd voor het ochtendspel van “Olle’s skitocht”! Olle heeft van zijn 

vader en moeder nieuwe ski’s gekregen en beleeft tijdens zijn eerste skitocht allerlei avon-

turen. O.a. een ontmoeting met koning Winter in zijn paleis. We maken sneeuwpoppen van 

wol, sneeuwtransparantjes en de oudste kinderen maken hun eigen vogelhuisje. Dan is het 

2 februari, Maria Lichtmis. Het feest van het steeds sterker wordende daglicht, het feest ter 

herinnering aan het reinigingsoffer dat Maria in de tempel opdroeg, veertig dagen na de 

geboorte van Jezus. In een schaal met water branden we, in drijvende notendopjes, de 

stompjes kaars op die we nog over hebben van het kerstfeest. Hiermee sluiten we de vele 

lichtfeesten van de afgelopen herfst en winter af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken nog voor 

de kleuterklas het 

boekje van Olle’s ski-

tocht, wie kan ons 

daarbij helpen? 
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Maria Lichtmis 

Op 2 februari is het Maria Lichtmis, het is het feest van het steeds sterker wordende licht, de natuur ont-

waakt weer. 

Het sluit een periode af van twee maal veertig dagen: Van het Sint Maartenfeest tot aan het Kerstfeest en 

40 dagen ná Kerstmis. 

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

mensen beleefden in vroeger tijden hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aarde, moe-

der aarde, omhoog kwam. Moeder aarde houdt in de midwintertijd haar adem in, om in de stilste concentra-

tie de Christusgeboorte opnieuw te volbrengen, waardoor de natuur tegen de zwaartekracht in, in haar op-

standing omhooggestuwd kan worden in zonnewarmte. 

Samenvattend is het grondmotief van dit oeroude feest dat Moeder Aarde het nieuwe licht opdraagt aan de 

schepping zelf. Zelfreinigend en doorlicht is zij het beeld voor ons bezielde lichaam als drager van lichtende 

geestkrachten, die wij de wereld willen schenken. De 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 

lichtfeesten van de afgelopen herfst en winter af. 
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p/a Korte Begijnestraat 17 // 2011 HC Haarlem // info@spaarnezaam.nl // www. spaarnezaam.nl  

 

Oproep van energiecoöperatie Spaarnezaam      

 

 

Ouders, investeer mee in zonnestroom! 

 

De nieuwe gebouwen voor het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan 4 en van de Rudolf Steinerschool 

aan de Duitslandlaan 3 bieden een kans die we graag onder uw aandacht willen brengen: gezamenlijk groe-

ne stroom opwekken. Op de daken is plaats voor zeker 400 zonnepanelen. Die kunnen (CO2-vrije) elektrici-

teit produceren voor tussen de honderd en tweehonderd huishoudens. 

Beide schoolbesturen hebben ons, Coöperatie Spaarnezaam, de daken beschikbaar gesteld om daar twee 

zonnestroominstallaties (één op de school en één op het college) te gaan plaatsen. Het coöperatiemodel 

houdt in dat wij als coöperatie en u als eventuele inschrijver die installaties gezamenlijk financieren en be-

heren, waarbij het bestuur van de coöperatie de dagelijkse zaken regelt. Elke deelnemer investeert in één of 

meer zonnestroom(aan)delen. We berekenen de prijs per zonnestroomdeel op € 275,- Eén zonnestroomdeel 

wekt gemiddeld 225 kWh/jaar op. Die investering levert - naast minder CO2-uitstoot – ook financieel een 

gegarandeerd rendement op. 

We registreren de jaarlijkse stroomproductie van elk deel; we leveren de schone stroom aan een energiebe-

drijf. Voor die geleverde stroom ontvangen we gegarandeerd 14,6 cent per kilowattuur (kWh) over een peri-

ode van 15 jaar (volgens de nieuwe regeling die per 1 april 2021 ingaat). Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat vult de vergoeding per kWh aan als de marktprijs lager is. Dat betekent voor deelnemers 

dat in 9 jaar de investering is terugverdiend, waarna de installatie nog 6 jaar met die aanvullende subsidie 

draait en dus winst geeft. Ook daarna blijven de zonnepanelen stroom produceren; de installaties kunnen 

dan naar verwachting nog tien jaar mee. 

 

Aanpakken 

In Haarlem draaien nu acht van dit soort zonnestroominstallaties, opgezet en beheerd door energie-

coöperaties. Spaarnezaam heeft het zonnestroomdak op het gemeentekantoor Zijlpoort sinds 2016 in be-

heer. Wij werken zonder winstoogmerk, de bestuurders doen het werk als vrijwilliger. De bestuursleden 

brengen hun loopbaanervaring in financieel, technisch en bestuurlijk management in. Wat ons motiveert is 

dat we het klimaatprobleem willen aanpakken, de handen uit de mouwen willen steken voor een schonere 

toekomst en groene energie voor mensen beschikbaar willen maken. 

De leden/deelnemers van de coöperatie bepalen het beleid. De scholen stellen de daken beschikbaar en Co-

öperatie Spaarnezaam is uiteindelijk eigenaar van de installatie en juridisch verantwoordelijk. 

 

De coöperatieve zonnestroominstallaties werken in Nederland onder de zogenaamde postcoderoosregeling. 

Voor elk ‘dak’ kiest de coöperatie een centrale postcode, met de daar omheen liggende postcodegebieden 

(als ‘blaadjes van een roos’). Woont u in dat gebied, dan kun u meedoen. De regeling is vooral bedoeld voor 

mensen die zelf geen eigen dak hebben, of wiens dak niet geschikt is om er zelf zonnepanelen op te leggen.  

 

Twee ‘rozen’ 

Spaarnezaam wil twee installaties gaan plaatsen, en daarmee kunnen we twee ‘postcoderozen’ bestrijken.  

Roos 1: 2012, 2011, 2013, 2014, 2032, 2033, 2034, 2101, 2102 en 2106.  

Roos 2: 2034, 2012, 2033, 2035, 2037, 2036 en 2102. 
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Een flink gebied, maar het kan zijn dat u er buiten valt. Voor mensen die in het noordelijke deel van Haar-

lem wonen is er ook de mogelijkheid deel te nemen in zonnestroomprojecten van de coöperaties Haarlem 

Noorderlicht of Kweekzon.  

 

Laat ons weten 

Spaarnezaam zou heel graag willen weten of u geïnteresseerd bent om mee te doen in deze gezamenlijke 

opwekking van CO2-vrije elektriciteit. Daarom roepen wij u op naar deze website te gaan https://

spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project (daar kunt u zich opgeven als belangstellende, of 

direct als lid).  

Of u kunt een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarnezaam.nl . Dat verplicht tot niets, maar dan kunnen we u 

verder informeren, eventuele vragen beantwoorden en verdere stappen zetten. Als er behoefte aan is kun-

nen we ook via een zoom-sessie verdere toelichting geven en vragen beantwoorden. En we hopen op bete-

re tijden zodat we in het voorjaar, als corona hopelijk geen obstakel meer is, een informatiebijeenkomst 

kunnen organiseren om dit mooie project toe te lichten.  

 

Opgewekte groet,  

Het bestuur van Spaarnezaam 

 

Benno Boeters  

Gertjan Hulster,  

Harm Peters,  

Kwee Tjoe Houw,  

Liesbeth van der Maat 

 
 

https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project
https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project
mailto:rudolfsteiner@spaarnezaam.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: Iharkema@rsschool.nl 

Aan de nieuwsbrief werken mee: Michèle Swinkels 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 2020-2021 

 

Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr  

Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april  

Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei  

Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei  

Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei  

Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus  

 

Studiedagen 

Vrijdag 23 april 

Vrijdag 9 juli 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 
 
Vrijdag 12 februari (verkleedfeest) 
 
Vrijdag 26 maart (Palmpasen) 
 
Donderdag 1 april (Paasviering) 
 
Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest) 
 
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest) 
 
Donderdag 8 juli (laatste schooldag) tot 12:00u 
 

 

mailto:Ilse@rsschool.nl
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