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editie Engelandlaan

Agenda
Maandag 8 februari

Scholen weer open
Let op gewijzigde datum voor
het verkleedfeest
Vrijdag 19 februari

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

voorjaarsvakantie

Haarlem, 4 februari 2021

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,
In de bijlage stuur ik u een brief van Stichting Ithaka, onze bestuurder. Natuurlijk laat de inhoud zich raden. Maandag gaan we weer naar school. Fijn
maar ook ingewikkeld.
Vandaag maken we als scholen ons ontvangstplan definitief. Veel afwegingen
moeten worden gemaakt; hoe zorgvuldig kunnen we te werk gaan om verspreiding tegen te gaan en toch met onze leerlingen fijn te werken.
Morgen stuur ik u een tekst met de afspraken die we moeten maken met elkaar om de gang naar school zo veilig mogelijk te houden voor iedereen.
Mocht u morgen, naar aanleiding daarvan vragen hebben, aarzel dan niet mij
te contacten.

Michèle Swinkels
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Werkboeken weer mee terug naar school
Graag willen we jullie, nu de school weer opengaat, vragen alle rekenboeken, werkboeken en andere schoolmaterialen mee terug naar school te nemen. De eerste dagen zullen de leerkrachten inventariseren of ze van alle
kinderen de boeken weer terug gekregen hebben. Zeker de rekenboeken zijn erg kostbaar! Lesboeken die kwijt
of kapot zijn, zullen we helaas bij de ouders van de betreffende leerlingen, in rekening moeten brengen. Bedankt vast voor jullie aandacht hiervoor!

Verkleedfeest Kleuters
Vrijdag 19 februari vieren we het verkleedfeest, alle kinderen komen dan verkleed naar school. In de kleuterklas
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.
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Op 2 februari is het feest van Maria Lichtmis. Dan zweeft Vrouw Holle over de akkers, de velden en de bossen en wekt alles weer tot leven. De bomen zullen weer gaan uitlopen en de zaden ontkiemen. Er zijn vele
verhalen over Vrouw Holle, het bekendste voor ons is het sprookje van Grimm. Een meisje verliest haar
spoeltje in de put en springt er achteraan. Zij komt in een mooie wereld, waar de bloemen bloeien en de zon
schijnt. Daar ontmoet zij Vrouw Holle. “Maar omdat zij zulke grote tanden had, sloeg het meisje de schrik om
het hart en zij wilde weglopen”. Even later treed zij bij haar in dienst en schudt de veren goed op, “zodat het
sneeuwt op aarde”. Zij wordt beloont met goud, haar luie stiefzuster met pek. Vrouw Holle is een voortvloeisel uit de vroegere “schikgodinnen”, die het lot bepalen. Dit doen zij door te spinnen, te weven en te vlechten. Zij weven de levensdraden van ons lot door de levens heen. Hoe kan het anders dat je de juiste personen ontmoet?

In de Edda wonen de drie schikgodinnen Urd, Vendandi en Skuld onder de levensboom Yggdrasil. De oudste,
Urd (van “oer”), beschouwde het verleden. Verdani was jong en ging over het handelen in het heden en
Skuld was degene die de toekomst kon onthullen. Deze drie-eenheid zie je veel vaker terug in drie godinnen
die samen de onschuld, de vruchtbaarheid en de verandering of dood vertegenwoordigen, ook wel de witte,
de rode en de zwarte godin genoemd. In de overgang naar het Christendom zie je daarom de zwarte Madonna ontstaan. Onder de kathedraal van Chartres staat zij bijvoorbeeld bij een bron. Vaak zijn er kapelletjes of
kerken ontstaan op oude cultusplaatsen waar de godin vereerd werd. In een oud landschap kun je deze drie
aspecten vaak terugvinden op drie verschillende plaatsen: een bos, een grote steen, een heuvel of een bron
of rivier. Samen vormen zij dan een geheel. Waar Vrouw Holle in ons sprookje als één persoon wordt afgebeeld, zie je in haar grote tanden nog het aspect van de dood. Het is het minst levendige en meest doodse
van ons lichaam. In een ander verhaal schijnt de zon als ze haar haren kamt, sneeuwt het als zij de veren
uitklopt en regent het als zij de was doet. In de kleuterklas wordt het spinnenwiel tevoorschijn gehaald. Het
is voor de kinderen fascinerend te zien hoe er draden ontstaan uit een ongevormde pluk wol. Het ritme van
het trappen en het ronddraaien van het wiel spreekt hun behoefte voor ritme en herhaling aan en werkt heel
rustgevend.
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Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school

Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr

Vrijdag 19 februari (verkleedfeest)

Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april

Vrijdag 26 maart (Palmpasen)

Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei

Donderdag 1 april (Paasviering)

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

Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest)
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest)

Donderdag 8 juli (laatste schooldag) tot 12:00u

Studiedagen
Vrijdag 23 april
Vrijdag 9 juli

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt 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
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