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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  14 — 24 maart 2021                                                   editie Engelandlaan 

       Agenda 

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

Haarlem, 24 maart 2021 

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

Terwijl ik dit stukje schrijf schijnt de zon. Gelukkig! De dag na de laatste pers-

conferentie is dát het goede nieuws. 

De kinderen werken in de school aan hun Palmpasen-takken met toewijding en 

veel plezier. Ze zijn trots op wat ze maken. De naderende Paastijd krijgt vorm. 

En ieder jaar opnieuw is het een feest om al die versierde takken te bekijken. 

En hoe fier worden ze gedragen! 

De ambachten in de 3e klas kunnen gelukkig worden ‘beleefd’ door de leer-

lingen in realiteit. Weliswaar goed voorbereid en corona-proof: de ervaring is 

er niet minder om. Zelf was ik getuige van het brood en koekjes bakken. Niet 

in het minst door de heerlijke geur in de school! 

De leerlingen van de 6e klas hebben zich de afgelopen tijd bekwaamd in het 

sluieren. Een schildertechniek die in deze klas voor het eerst wordt geoefend. 

Het werk hangt in de gang als een heuse expositie. Het is prachtig geworden 

en ook daar is de toewijding en het blije gevoel over hoe het eindresultaat is 

geworden merkbaar. 

De toetsronde is achter de rug en Chantal werkt hard aan de analyses. We zijn 

in ieder geval optimistisch over de behaalde resultaten. Binnenkort starten de 

gespreksrondes weer met u en de leerkrachten. 

Een korte impressie deze keer van wat er in de school gebeurt in aanloop naar 

de Paasdagen volgende week. Ik wens u alvast een fijne tijd toe. 

 

Michèle Swinkels 



3/24/2021 Pagina 2 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Te weinig geld voor een sportclub of een creatieve les voor uw kind/ kinderen? Onze school heeft een interme-

diair die kan helpen een aanvraag te doen voor uw kind. Kijk eens op deze site: https://

jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/  

Dit fonds wordt gesubsidieerd door de gemeente. Mocht u een aanvraag willen doen, neem dan contact op met 

Ilse Harkema iharkema@rsschool.nl 

 

Schoolvakanties 2021-2022 

In de nieuwsbrief van 12 mei zullen we de schoolvakanties en studiedagen voor het nieuwe schooljaar bekend 
maken. 

Sluieren in klas 6 

mailto:ckoster@rsschool.nl
mailto:ckoster@rsschool.nl
mailto:iharkema@rsschool.nl
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Ambachtperiode klas 3 

In klas drie worden de ambachten volop beleefd. Daar waar er mogelijkheden zijn, zoeken we naar vormen 

waarbij de kinderen ambachtslieden ontmoeten en ambachten kunnen ervaren. Elke ervaring voelt rijk en 

intens. Dankbaar voor alles wat wel mogelijk is.   
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Palmpasen Kleuters 
 
 
Palmpasenstok  
 
Dit jaar kunnen we Palmpasen 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.  
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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
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Werkplaats Jeroen                                                                                                                                                                                                                                                             

Vanuit een veilige basis ontstaat de wil tot ontplooiing. Kinderen worden geboren met een wil tot ontwikkeling, 

een wil om te leren. Niet zelden verdwijnt deze wil op sommige of meer vlakken. Vaak roert ´onzekerheid´ met 

een flinke lepel in de pap. Door veel aandacht te besteden aan een prettige, veilige plek , ervaren kinderen de 

rust om weer nieuwe dingen aan te gaan, uitdagingen op te zoeken en te leren omgaan met bijvoorbeeld het 

maken van fouten, gewoon omdat ze weten dat ´fouten maken mag´. 

Doorzetten loont!                                                                                                                                                
Mijn ervaring van afgelopen jaren is dat veel kinderen bij techniekwerkstukken meer dan gemiddeld gemotiveerd 

zijn om door te zetten, gewoon, omdat het zo leuk is om iets maken waarvan je graag wil dat het lukt! 

Techniek is hiermee een middel geworden om tot een ontwikkeling te komen die veel verder kan reiken dan al-

leen een beetje meten, zagen, boren, schroeven en waarschijnlijk ook een positieve invloed heeft die groter be-

reik heeft dan alleen het technieklokaal. 

Voor meer informatie  https://www.werkplaatsjeroen.nl/ 

 

 

mailto:https://www.werkplaatsjeroen.nl/
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Wor ksho ps ,  web inar s  &  t r a in ingen  

Vo or  o uder s  en  k inder en  van  de  bas i sscho o l  

H aar lem,  Zandvoor t  en  B loemendaa l  
 
 
 

De basisscholen zijn alweer een tijdje open, maar de impact van deze coronape-

riode op het leven van gezinnen is nog niet verminderd. Voor ouders en hun kin-

deren kan deze periode nog steeds best een pittige tijd zijn. Ook komende 

maand starten er daarom weer een aantal interessante trainingen en webinars. 

Om deel te nemen is op tijd inschrijven noodzakelijk. Kijk voor een actueel en 

uitgebreid overzicht op www.samenopgroeien.nu 

 
 
TRAININGEN VOOR KINDEREN 
Praten over thuis.... (KOPP/KVO) 

Als je vader of moeder psychische problemen heeft of verslaafd is, gaat het er bij jou thuis soms anders aan 

toe. Dat is niet altijd even makkelijk. Je vader of moeder is bijvoorbeeld vaker moe of wordt sneller boos. Mis-

schien is de sfeer bij jou thuis onvoorspelbaar, omdat je vader of moeder verdrietig of in de war is. Het kan 

soms lijken alsof je de enige bent. Maar... wist je dat ruim 500.000 kinderen en jongeren dit ook meemaken 

en waarschijnlijk tegen dezelfde dingen aanlopen als jij?! Het kan fijn zijn om daar eens met iemand over te 

praten die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat kan in deze groep. Daar kun je je verhaal kwijt en elkaar tips 

meegeven. Ze begrijpen waar je het over hebt, dus je hoeft je niet te schamen. 

Startdatum: 6 april – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/30LPTom  

 

Leren Leren: Skills & Tools 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan best een grote stap zijn. Deze training 

leert jou hoe je kunt leren en plannen, zodat je met meer zelfvertrouwen deze stap kunt gaan maken! De 

training zit boordevol leerstrategieën, geheugentechnieken en manieren om teksten beter te begrijpen. Ook 

verbanden leggen om de lesstof beter te onthouden is een onderdeel. Kortom, je brein aan het werk zetten! 

Voor kinderen uit groep 8 van de basisschool en de brugklas. 

Startdatum: 20 mei – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3cA4UPx  

 
TRAININGEN VOOR OUDERS 
Online oudertraining Positief opvoeden Triple P 

Positief Opvoeden maakt opvoeden gemakkelijker en leuker voor jou én je kinderen. Deze methode gaat uit 

van vijf basisprincipes, waarbij duidelijk communiceren maar ook goed voor jezelf zorgen centraal staan. Je 

krijgt een soort gereedschapskist vol ideeën en opvoedstrategieën. Jij kiest de strategie die je nodig hebt en 

hoe je die wilt gebruiken. Want jij bepaalt zelf wat je belangrijk vindt in je gezin; jullie normen en waarden.  

Startdatum: 30 maart - klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3vsQ4mM  

 

Benieuwd naar jou 

Is je dochter onzeker en zou je haar meer zelfvertrouwen willen geven? Of vraag je je af hoe je je zoon kunt 

bereiken als hij boos is. Hebben je kinderen veel ruzie en wil je weten hoe je hiermee om kunt gaan of mis-

schien wil je zelf anders reageren in bepaalde situaties? Herkenbaar? In deze korte cursus van 4 bijeenkom-

sten krijgen ouders van kinderen op de basisschool tips en handvatten van om de signalen van hun kind beter 

te herkennen en te beantwoorden.  

Startdatum: 9 april – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3cxPVFO  

 

http://www.samenopgroeien.nu/
https://www.samenopgroeien.nu/?categorieId=5257?opleidingssoortId=65184
https://bit.ly/30LPTom
https://www.samenopgroeien.nu/Trainingen/details?soortcode=0069&opleidingssoortId=64393
https://bit.ly/3cA4UPx
https://www.samenopgroeien.nu/trainingen/Cursus%20Positief%20Opvoeden%20Triple%20P
https://bit.ly/3vsQ4mM
https://www.samenopgroeien.nu/Trainingen/details?soortcode=0022&opleidingssoortId=47752
https://bit.ly/3cxPVFO
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WEBINARS VOOR OUDERS 
Webinar ‘Van basisschool naar brugger’ 

Voor ouders van kinderen uit groep 8 en de eerste klas van de middelbare school 

De overgang van de basisschool naar de middelbare kan een spannende tijd zijn! In deze workshop leggen 

we aan de hand van de mindsettheorie uit waar jouw ‘brugger’ tegen aan kan lopen en hoe je als ouder kan 

ondersteunen. Je krijgt informatie over het belang van de juiste mindset en tools om je kind hierbij te helpen 

en te begeleiden. Het maken van fouten is bijvoorbeeld belangrijk voor je kind om zich verder te ontwikke-

len. Ouders gaan aan de slag met het gebruiken van ‘groeitaal’ en het geven van ‘groeicomplimenten’. Voor 

ouders van kinderen uit groep 8 en de eerste klas van de middelbare school.  

Startdatum: 12 mei – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3rTZIMY  

 

 
 
 
 
 

https://www.samenopgroeien.nu/trainingen/Webinar%20-%20Van%20basisschool%20naar%20brugger
https://bit.ly/3rTZIMY
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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 

 

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

