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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  13 — 10 maart 2021                                                   editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
Alle jaarfeesten en avondvier-
daagse zijn uiteraard onder voor-
behoud van de coronamaatrege-
len. 
 
 
 
Donderdag 11 maart 

 Digitale ouderavond via 
Teams aanvang 20:00u 

 
Vrijdag 26 maart 

 Palmpasen 13:00u vrij 
 
Donderdag 1 april  

 Paasfeest 13:00 vrij 
 
Vrij 2 april t/m ma 5 april 

 Paasweekend 
 
Vrij 23 april t/m zo 9 mei 

 Meivakantie (vrij 23 april is 
studiedag) 

 
Do 13 mei t/m zo 16 mei  

 Hemelvaartsweekend 
 
Vrijdag 21 mei 

 Pinksterfeest 13:00u vrij 
 
Za 22 mei t/m ma 24 mei  

 Pinksterweekend 
 
Di 25 mei t/m vrij 28 mei 

 Avondvierdaagse   
 
Vrij 25 juni 

 Sint Jansfeest 13:00u vrij 
 
Donderdag 8 juli 

 Laatste schooldag 12:00u 
vrij 

 
Vrij 9 juli t/m zo 22 augustus 

 Zomervakantie! 

 

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

 

Langzaam maar zeker licht aan het einde van de tunnel… Het naleven van de 

regels werpt nog steeds zijn vruchten af waarvoor wij u dankbaar zijn. Ook ín 

de school houden we vol. 

Wel merken we dat de rek er een beetje uit raakt. Bij collega’s is een sterke 

behoefte om onze vergaderingen weer live te gaan houden omdat we ons zo 

graag weer met elkáár willen buigen over de leerlingen en de school. Via een 

scherm is dat natuurlijk een heel andere sfeer. 

Toch hopen we met u donderdagavond een digitale ontmoeting te hebben. 

Goed om elkaar weer even te ‘zien’. 

In de klassen 4, 5 en 6 vindt volgende week de sociale veiligheidsmonitor 

plaats. Aan leerlingen wordt ten aanzien daarvan een aantal digitale vragen 

gesteld. Onder begeleiding van Ilse Harkema vindt in de lerarenkamer het 

anoniem invullen van de vragenlijst plaats. 

De natuur begint zich langzaam op te richten, zelfs morgen vergezeld van een 

heuse voorjaarsstorm. We houden ons vast en koersen recht vooruit! 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 
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Digitale ouderavond donderdag 11 maart  

Uit nood geboren maar misschien toch een mogelijkheid, hoe klein ook, om elkaar even te treffen. De digitale 

ouderavond van donderdag aanstaande. 

De leerkrachten en ik missen u, ouders, in de gemeenschap van de school. Het maakt de betrokkenheid niet 

kleiner maar ánders. En hoewel digitaal contact nimmer het persoonlijke contact kan vervangen doen we een 

poging om de verbondenheid, letterlijk, in beeld te brengen. 

In de eerder ontvangen mail ontving u een linkje waarmee op donderdag 11 maart vanaf 19:45 uur kan wor-

den ingelogd in Teams. Er hoeft geen Teams geïnstalleerd te zijn om te kunnen inloggen. Het zou fijn zijn als u 

na het inloggen direct het geluid uitzet en afhankelijk van het aantal deelnemers, zouden we u ook kunnen 

vragen het beeld (tijdelijk) uit te zetten. Om 20:00 uur willen we graag starten. 

Misschien is er iets specifieks dat u wilt vragen; daarom vragen we u vast daarover na te denken. Mogelijke 

vragen kunt u van tevoren mailen naar Chantal Klerkx en ondergetekende. Dan nemen we deze vragen mee in 

de vergadering. Mochten er tijdens de meeting nog vragen opkomen, dan kunnen die nog in de chat gesteld 

worden. Chantal beheert de chat en zal, afhankelijk van de vraag, deze in de chat of in de vergadering probe-

ren te beantwoorden. Als u het woord krijgt in het gesprek, is het fijn als beeld (en geluid) aanstaat!   

Rond 21:00 uur zullen we de ouderavond beëindigen. 

Ondanks de ongebruikelijke manier verheug ik me om u te ontmoeten! 

Chantal Klerkx en Michèle Swinkels 

 

Strijkbout en strijkplank 

Beste ouders, 

Voor handvaardigheid ben ik op zoek naar een (goed werken-
de) strijkbout en een strijkplank. 

Mocht u toevallig één van deze twee artikelen dubbel hebben 
en ons een plezier willen doen dan zou dit zeer welkom zijn. 
Graag een mailtje naar ckoster@rsschool.nl 

Alvast bedankt! 

Groeten, 

Corina 

mailto:ckoster@rsschool.nl
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Palmpasen Kleuters 
 
 
Palmpasenstok  
 
Vorig jaar heeft iedereen thuis een Palmpasenstok gemaakt en daarmee door de eigen buurt gelopen. Dit jaar 

kunnen we het gelukkig wel samen op school vieren en zullen we met de kinderen op vrijdag 26 maart buiten 

een rondje lopen. Eén ouder zal de optocht filmen of foto's maken.  

Omdat er geen ouders in de school mogen helpen met het in elkaar zetten van de Palmpasenstok, kiezen we 

dit jaar voor een kruis als vorm in plaats van de cirkel.  

Wij zullen deze op school dan mooi versieren en de ketting met lekkertjes eraan hangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt een beschrijving:  

Zoek 2 stokken. Eén van 60 cm lang, de andere 32 cm. Niet te dik en zwaar.  Maak een punt aan één kant 

van de grootste stok. Daar komt later het broodhaantje op.   

Het kruis maken: Maak een inkeping in de grote stok op de plek waar het kruis moet komen. Daar leg je het 

kleine stokje in. Bind met touw het kruis vast.  Onderaan de stok graag de naam.   

Op de foto zie je hoe je het maakt. 

Deze graag deze week meenemen naar school, dan beginnen we met het versieren.  
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Achtergrond Palmpasen & Pasen, 

feest van de opstanding, van de vernieuwende kracht 

 

Ieder jaarfeest dat we vieren verbindt zich met een bepaalde stemming, 

die sterk beïnvloed is door het jaargetijde waarin het feest gevierd 

wordt. Nu het weer lente wordt ervaart iedereen hoe de natuur weer be-

gint te ontwaken. Vanaf Maria Lichtmis keren de sapstromen in de bo-

men zich om en beginnen weer naar boven te stromen. De knoppen 

gaan zwellen, de eerste vogels maken hun nesten, de dagen gaan len-

gen. Moeder Aarde verschijnt op de jaartafel, want zij is de voedende 

kracht van waaruit al het leven ontspruit. Al in oude verhalen, zoals bij 

de indianen, verschijnt zij in dit beeld. In hun scheppingsverhaal wordt 

verteld dat Vader Zon,  Moeder Aarde en hun eerste kinderen de bloe-

menkinderen, oftewel de plantenwereld, samenkwamen. Moeder Aarde 

heerst over de vier natuurrijken. Over het aarde- of mineralenrijk en 

over het rijk van water, lucht en vuur. Haar ‘arbeidertjes’ zijn de ele-

mentenwezens die helpen met het laten groeien, bloeien en de zaadvor-

ming. De dwergen werken ín de aarde. De waterwezens of nimfen, hel-

pen vooral bij het ontspruiten van de kiemen. De elfen en lichtwezens helpen rondom de bloemen en de 

vuurwezentjes rondom de zaadvorming.  

Als de lente steeds uitbundiger wordt, komt de tijd van Pasen....... 

 

Met palmpasen wordt een palmpaas-stok gemaakt, waarmee de kinderen in een optocht zingend rondtrek-

ken. De palmpaasstok heeft bij de kleuters een zonnecirkel, deze symboliseert de heelheid en de eeuwige 

geestelijke zon. De eerste en tweede klassers dragen een kruisstok, zonder dat zij zelf nog bewust de lij-

denstijd meemaken. De gedroogde vruchtjes aan de stok zijn de drager van de nieuwe levenskracht, de al-

tijd groene blaadjes van de buxus symboliseert het eeuwige leven en het haantje is de aankondiger van de 

nieuwe dag.  

Het plezier in het zoeken en vinden van ontkiemende planten en bloemen in de natuur hoort net zo goed bij 

het Paasfeest als het zoeken naar Paaseieren. De eieren, en de Paashaas die ze komt brengen, gelden als 

symbolen voor Pasen. Zij dienen als beelden voor de geestelijke inhoud. Het ei is door de eeuwen heen voor 

de mensen het symbool voor het ontkiemende leven.  

Pallem, pallem Pasen, Ei koerei! 

Over enen zondag krijgen wij een ei 

Eén ei is geen ei, 

twee ei is een half ei 

drie ei is een Paasei! 

 

Eén ei, een kiem van het menselijke. – Ik is niets, want ieder mens heeft een ander mens nodig. Twee men-

sen kunnen zich voortplanten, maar drie ei duidt duidelijk op de drie-eenheid van  lichaam, ziel geest. 

Uit het oosten kwam de haas naar ons land gesprongen om hier de Paashaas te worden die ons de eieren 

brengt. Het is een zachtmoedig dier dat zich snel kan voortplanten. Het heeft geen eigen huis, zijn leger is 

niet meer dan een klein kuiltje. Hij is altijd op de loop voor vijanden. Het hele land is zijn woning. De haas 

beschikt over het vermogen zich op te offeren voor een ander. Wanneer een haas wordt achtervolgt, dan 

gaat een andere haas voor het aan het lopen om zijn vermoeide soortgenoot te redden. Zo is hij tenslotte 

het symbool voor het Christuswezen,  dat zij leven gaf voor de mensheid.  

Als wij met de kinderen paaseieren zoeken, die de Paashaas heeft verstopt, spreken we eigenlijk de wens 

uit, dat ook wij aansluiting zoeken bij de opstandingskracht – levenskracht – in ons eigen leven. Die Paas-

haas is zo gek nog niet! Hij brengt de eieren omdat hij weet dat, zoals de gouden dooier in de eieren ver-

stopt zit, het hemelse licht nu in het diepste hart van de aarde gevonden kan worden. En daarom brengt de 

paashaas ieder jaar weer in de lente deze blijde boodschap met de paaseieren.  

Naarmate de kinderen ouder worden, worden ze geleidelijk vertrouwd gemaakt met het lijden, sterven en de 

opstanding van Christus en het offer dat hij aan de mensheid bracht.  

In de kleutertijd, en ook nog de eerste jaren van de onderbouw, ligt de aandacht nog vooral op de beelden 

en symbolen die met het nieuwe leven te maken hebben. 

http://www.deberckelaer.nl/ENGINE/IMAGES/BERCKELAER/WEBSITE/IMAGES/thema_s/pasen/.paaseieren_in_mandje_jpg/800_600_75_0__paaseieren_in_mandje.jpg
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De lijdensweek of Stille week 

De zondag voor Pasen noemen we Palmpasen. In de week die daarop volgt, de lijdensweek, of Stille week. 

In de Stille week worden de gebeurtenissen rondom de kruisdood dag voor dag herdacht en beleefbaar ge-

maakt. De dagen van de week hebben hun eigen klank en kleur en stemmen overeen met de zeven planeet-

sferen: Zondag – de zon, wit; maandag – de maan, paars; dinsdag – Mars, rood; woensdag – Mercurius, 

geel; donderdag – Jupiter, oranje; vrijdag – Venus, groen/roze; zaterdag – Saturnus, blauw. 

Jezus van Nazareth trok de week voor Pasen naar Jeruzalem om daar met zijn discipelen Pesach te vieren, 

de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. Toen de mensen hem op een ezel zagen naderen juichten ze 

hem toe als een koning, afstammeling van de grote koning David. De mensen waren zozeer op de buitenkant 

gericht, dat zij hem niet herkende als de Verlosser en niet zagen dat Zijn Rijk niet van deze wereld was. Een 

week later waren het diezelfde mensen die, teleurgesteld en boos, schreeuwden om zijn kruisiging. “Witte” 

donderdag was de dag van het laatste avondmaal, “Goede” vrijdag was de dag van de kruisiging. Op “Stille” 

zaterdag werd het dode lichaam in het graf gelegd en afgesloten met een steen. Hier eindigt de Stille week, 

de dag erna is zondag, Paas zondag.  

 

 
 

 
 

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://natuurlogboek.web-log.nl/photos/uncategorized/110607_haas.jpg&imgrefurl=http://natuurlogboek.web-log.nl/natuurlogboek/2007/06/page/2/&usg=__VSFrNaJQkz15hs0Qxmk7ArKv9LM=&h=600&w=800&sz=167&hl=nl&start=10&zoom=1&tbnid=b


3/10/2021 Pagina 7 

 

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 

 

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 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
mailto:mr@rsschool.nl

