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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  12 — 17 februari 2021                                                   editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Vrijdag 19 februari 

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

 Voorjaarsvakantie 
 
Donderdag 11 maart 

 Digitale ouderavond (hele 
school) in voorbereiding 

 

Haarlem, 17 februari 2021 

 

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

Op 16 maart aanstaande is het een jaar geleden dat de eerste lockdown een 

feit werd. Als ik terugkijk op dat jaar vraag ik me weer af hoe snel tijd gaat. 

Het is een ongrijpbaar fenomeen, tijd. Daarbij realiseer ik me dat het ook zo 

lang geleden is dat ik u of in ieder geval een deel van u heb ontmoet. Te wei-

nig contact, te weinig mogelijkheden om te delen, in gesprek te gaan en te 

vertellen waar we als team mee bezig zijn. 

Samen met Chantal Klerkx bekijk ik de mogelijkheden om u allen uit te nodi-

gen voor een digitale ouderavond op donderdag 11 maart aanstaande. Ik ver-

heug me om te zien of het technisch lukt maar vooral om toch, ondanks alles 

wat beperkt, een ontmoeting met u te hebben. 

Voor velen ben ik onzichtbaar, net als u voor mij, maar misschien kan dit mo-

ment daar een beetje verandering in brengen. 

Ik kan u meenemen in waar de school mee bezig is. Waar we met z’n allen 

onverminderd hard voor blijven werken, welke plannen op stapel staan en in 

welke richting we als school koersen. Welke ideeën ontstaan vanuit deze fase 
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die een positieve invloed kunnen hebben op de biografie van de school? Is deze fase stilstand en achteruitgang? 

Of biedt deze tijd van eenzijdigheid juist ruimte voor initiatieven en veelheid en variëteit? 

Het lijkt me fantastisch om met u daarover in gesprek te gaan, zo goed en zo kwaad als dat digitaal gaat. Maar 

ook hiervoor geldt: is het een onmogelijkheid of een kans? Ik hoop dat u het met me eens bent dat ik graag in 

het laatste geloof. 

Volgende week wens ik u een beginnend voorjaar toe. Dat kunnen we gebruiken! 

 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 

 

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 An-

na.  En zonder maskers of gezichtsbedekkende schmink.   
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Verkleedfeest onderbouw 

 

Beste ouders, 

Vrijdag, 19 februari, vieren we op school het verkleedfeest! 

Dit jaar zal het feest er vanwege de geldende maatregelen iets anders uitzien dan anders. Toch laten we ons 

er niet van weerhouden er een feestelijke en leuke dag van te maken! 

In tegenstelling tot andere jaren zullen we het feest dit jaar niet groepsdoorbroken vieren, maar in de eigen 

klas. 

De kinderen mogen ’s morgens verkleed op school komen. Het is leuk als de kinderen verkleed komen in het 

thema van de vertelstof van de klas. 

Klas 1: Sprookjes 

Klas 2: Fabels 

Klas 3: Ambachten 

Klas 4: Dierkunde / de Edda 

Klas 5: Grieken/Egyptenaren 

Klas 6: Jongen-meisje / meisje-jongen 

We hopen dat het zoveel mogelijk lukt om met de verkleedkleding aan te sluiten bij de vertelstof. Als dit on-

verhoopt niet lukt, omdat het in deze tijd lastiger is om aan passende kleding te komen, is dat dit jaar geen 

probleem. 

Belangrijk is dat de kleding prettig zit, zodat de kinderen zich er goed in kunnen bewegen. Schmink graag 

beperken, geen maskers en geen stokken, zwaarden of andere attributen in de vorm van een wapen mee 

naar school en niet verkleed als film- of televisiefiguur. 

We beginnen de dag gewoon om 8.25 uur en de hele school is om 13.00 uur uit. 

Fijn als de kinderen iets te eten en drinken bij zich hebben voor rond de pauze. Voor iets lekkers wordt ge-

zorgd vanuit school. 

We kijken uit naar een gezellige en feestelijke dag! 

 

Vriendelijke groeten, 

Leerkrachten van de onderbouw 
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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 19 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 
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