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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  17— 2 juni 2021                                                      editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
Vrij 11 juni 

 Schoolfotograaf kleuters 
 
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, 2 juni 2021 

 

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

 

Op deze zomerse dag lijkt het Pinksterfeest alweer lang geleden. In de week 

van het feest wisselden buien elkaar nog af, zelfs vergezeld van een heuse 

voorjaarsstorm. 

De foto’s van het feest laten gelukkig een zonovergoten plein zien waarop alle 

kinderen met elkaar prachtig hebben gezongen, gedanst en de linten rondom 

de meiboom hebben gevlochten. Een mooi schouwspel waarbij bij wijze van 

uitzondering de scheidende 6e klas-ouders aanwezig mochten zijn. De kleuters 

liepen gezamenlijk door het park door een haag van ouders. Bruid en bruide-

gom vooraan in de stoet vergezeld door hen die de bogen droegen Alle kleu-

ters duidelijk onder de indruk. Het zag er ontroerend en erg mooi uit. 

Vorige week hebben de onderbouwklassen bezoek gehad van De Schooldich-

ter. Misschien hebben uw kinderen dat thuis verteld of heeft u al post gekre-

gen van meester of juf. 

De kinderen werken hard aan een gedichtenbundel die zal worden gedrukt en 

uitgegeven. Voor het einde van het schooljaar wordt de bundel gemaakt. Aan 

de klassenleerkracht kunt u laten weten of u een bundel in uw bezit wilt krij-

gen. Voor € 12,50 is een exemplaar te bestellen. We hopen dat u dat allemaal 

zult doen! Het wordt een uitzonderlijk document en een blijvende herinnering. 

Mooie illustraties door de kinderen zelf gemaakt en een prachtige omslag ma-

ken het geheel compleet! 
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Vanmorgen hebben we de 6e klas uitgezwaaid… op kamp naar Texel! Wat heerlijk om met dit prachtige weer 

daar naar toe te kunnen gaan. We hopen dat ze het goed zullen hebben! Ook de 5e klas kijkt reikhalzend uit 

naar hun kamp, volgende week. Het is echt ontzettend fijn dat de kampen doorgang kunnen hebben ondanks 

dat we ons blijvend met regels en beperkingen moeten uiteenzetten. We prijzen ons gelukkig. 

Volgende week start de laatste toetsronde van dit jaar. Nog eenmaal de schouders eronder en daarna weten 

dat de zomervakantie in aantocht is. In de tussentijd gaan we door met het voorbereiden van het volgende 

schooljaar. In de volgende nieuwsbrief zal ik u berichten over de gevormde formatie. 

 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 

 

Ziekmelden 

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom als uw kind ziek 

is of om andere redenen niet of later op school kan komen.  

 

Locatie Engelandlaan 023 - 535 43 40 (tussen half negen en negen uur) Op dit nummer kunt u 

ook ‘s avonds al inspreken als u weet dat uw kind de volgende dag niet naar school komt.  

U kunt ons ook mailen op ziekmelding@rsschool.nl 

 

 

mailto:ziekmelding@rsschool.nl
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Schoolfotograaf voor de kleuters 

Vrijdag 11 juni komt de schoolfotograaf voor een klassenfoto van de kleuters. 
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Blauwe bloemen in het veld… 
 
In de kleuterklas zingen we rond Pinksteren: 
 
Blauwe bloemen in het veld, zijn zo mooi als zilvergeld, 
Blauwe bloemen kransen, de jonkvrouw die moet dansen. 
De jonkvrouw die moet stille staan, en driemaal in de rondte gaan. 
De jonkvrouw die moet knielen, en weer een ander kiezen.  
 

 
 
De blauwe bloem is die van het vlas. Toen de mensen nog met de elfen en godinnen leefden, 
werd hen dit gewas geschonken.   
Onderstaande verhaal vertellen we nog niet aan de kinderen in de kleuterklas, voor wat oudere 
kinderen is zij wel geschikt. De beelden zijn van een diepe wijsheid en de schoonheid ervan 
voedt de ziel. Ook als volwassene kunnen we dit zo tot ons nemen. En wanneer je de beelden 
voor je ziet, kan het als balsem voor de ziel zijn.  

 
 

De blauwe bloem 
Uit Sprookjes van Vrouw Holle, Karl Peatow 

 
Heel lang geleden leefde er hoog in de bergen een herder, die tegelijkertijd de behendigste 
jager was in de hele omtrek. Zo beschermde hij zijn kudde tegen beren en wolven en jaagde 
ook op edel wild. Eens stond hij op een hoge bergweide tussen zijn vredig grazende lammeren 
en keek uit over de rotsen. Plotseling ontwaarde hij op het gesteente op schootsafstand een 
gemzebok met gouden horens. Snel spande hij zijn boog en legde aan. De herder sprong hem 
achterna. De gems vluchtte weg, buiten het bereik van de pijl. De jager achtervolgde het dier 
van top naar top tot vlak bij de gletsjer.  
Toen ging er plotseling een glazen poort open en de gemzebok verdween in de koele duisternis. 
Toen de herder verhit en wel bij het ijsportal kwam, ontwaarde hij in de verte beneden een 
schijnsel. Hij ging naar binnen, op weg naar het verlokkende licht. Zo kwam hij tenslotte in een 
groot gewelf. De wanden schitterden van kristal en de zuilen fonkelden van de roodgloeiende 
granaten. Achter de doorschijnende wanden zag de jager groene weiden vol bloeiende bloe-
men. In het midden van de hal stond de rijzige gestalte van een vrouw. Een gouden gordel om-
sloot haar golvende zilveren gewaad en haar blonde haren waren getooid met een kroon van 
granaten. In de hand droeg ze een boeket bloemen even mooi en blauw als haar ogen. Om haar 
heen stonden gelukzalige jonkvrouwen met alpenroosjes in hun bruine haren. Maar de herder 
had alleen oog voor de koninklijke gestalte van de elfenvrouw. Zij sprak: “Dit is de tijd van 
vervulling. Je mag kiezen uit goud of zilver of mooie meisjes. Wik en weeg zorgvuldig en ver-
geet het beste niet!” 
De herder keek om zich heen en het scheelde weinig of hij had zijn bezinning verloren. Het 
leek hem onmogelijk om het beste uit te zoeken in de glans die hem omgaf. Maar toen zijn blik 
op de blauwe bloemen viel, kwamen zijn ogen tot rust en hij vroeg: “Mag ik die?” 
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De witte vrouw antwoordde: “Je hebt het beste uitgezocht. Neem de bloemen mee en ook het 
zaad, zodat je ze voortaan zelf kunt verbouwen.” 
De herder wilde haar bedanken, maar een donderslag weerklonk en hij verzonk in slaap. Toen hij 
weer tot zichzelf kwam lag hij buiten tussen de gletsjer en de rotsen. De glazen poort was ver-
borgen en alleen de wonderlijke blauwe bloemen in zijn hand en een zilveren vaatje met zaadkor-
rels herinnerden nog aan de werkelijkheid van de verschijning. 
Zijn eerste gedachte ging uit naar zijn kudde, maar de dieren moesten wel ver gedwaald zijn, 
want hij zag geen enkel lammetje meer. En toen hij ’s avonds in zijn eigen hut kwam, trof hij 
daar zijn vrouw en kinderen aan in armoede en zorgen. Nu bleek hem pas dat hij een heel jaar in 
de berg was geweest zonder het te merken. Intussen hadden de wilde dieren zijn vee ver-
scheurd. Het viel hem zwaar om zijn vrouw en kinderen te troosten, maar hij vertrouwde op het 
geschenk en ging meteen aan het werk.  
Hij rooide een gedeelte van het woud met zijn stenen bijl en met vuur. Daarna spitte hij een ak-
ker om met een spade en hak om het zaad van de blauwe bloemen te kunnen zaaien. Zijn vrouw 
schold hem uit voor dwaas; hij moest liever voor voedsel zorgen voor zijn gezin. Maar hij liet 
zich niet van de wijs brengen en zaaide nog een tweede en derde veld in 
In de zachte meiregen schoten de groene stengeltjes omhoog en al snel waren de velden één gol-
vende beweging van blauwe bloemen. Als de herder dan in het licht van de volle maan van de 
jacht terugkwam, zag hij hoe de gebiedster van de berg haar handen zegenend over de blauwe 
velden hield. Spoedig zetten de bloemen vrucht en toen de zomer ten einde liep, leerde de witte 
vrouw hem hoe hij het vlas moest bewerken. Zij gaf hem de spreuk: 
 
Gesleten, gedompeld, geroot, gerepeld, gedroogd,  
gebraakt, gezwingeld, gehekeld, gesponnen, geweven,  
gebleekt, versneden, gedragen, versleten. 
 
In de winter spon de man met een dansende spindel voor het eerst een draad. En hij weefde met 
schering en inslag het eerste grauwe linnen weefsel. En toen de voorjaarszon over de groen wei-
de scheen, spreidde de wever zijn linnen uit om het te bleken tot het zo wit was als sneeuw. La-
ter werden daaruit het eerste hemd en de eerste jurk genaaid. Zo bleek deze gewone bloem een 
zegen te zijn voor alle mensen. Want al spoedig zag iedereen in hoe mooi en weldadig licht de 
linnen kleding was.  
’s Zomers trok men de zware pelsjakken en mantels uit; de wever werd bedankt en geprezen om 
zijn uitvinding.  
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Groene stroom op de nieuwbouwdaken van het college en de school. 

Coöperatie Spaarnezaam gaat op het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en de Rudolf Steinerschool aan 

de Duitslandlaan zonnestroominstallaties plaatsen. We nodigen ouders van leerlingen en buurtbewoners uit 

om deel te nemen in de gemeenschappelijke opwekking van deze groene stroom. De investering verdient zich 

in 8,5 jaar terug. Daarna loopt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking nog 6,5 jaar door en le-

vert het de deelnemers winst op. En de andere winst is natuurlijk dat we minder gas of kolen verbranden, 

minder CO2 uitstoten en klimaatverandering tegengaan. 

Doet u mee? 

We kunnen in totaal 410 zonnepanelen plaatsen. De kosten, inclusief die voor bijbehorende apparatuur, de 

leidingen en de aansluitingen, financiert Spaarnezaam met de uitgifte van 600 zonnestroom(aan)delen. Eén 

zonnestroomdeel produceert per jaar gemiddeld 225 kWh (kilowattuur) aan CO2-vrije elektriciteit. De prijs 

van één zonnestroomdeel is € 240,- 

Als de installaties draaien, leveren we de groene stroom terug aan het net en ontvangen we daarvoor een 

vast bedrag per kilowattuur. De subsidieregeling houdt in dat we - ongeacht de wisselende stroomprijzen – 

van de overheid een gegarandeerde vergoeding voor de elektrische energie ontvangen. Elk jaar krijgen de 

houders van zonnestroomdelen hun aandeel uit die opbrengst. De regeling geldt voor 15 jaar maar ook daar-

na produceren de panelen zonnestroom. 

We gaan er vanuit dat in oktober a.s., wanneer de nieuwbouw/verbouw wordt opgeleverd, ook de zonnepane-

len geplaatst zijn en dat de installaties kunnen draaien. Maar voor we zover zijn hebben we voldoende deelne-

mers nodig en 

Dak nieuwbouw Rudolf Steinerschool 
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moet de subsidieaanvraag zijn goedgekeurd. Dus er is werk aan de winkel voor de onbezoldigde organisato-

ren van Spaarnezaam. 

We zijn gebonden aan twee ‘postcoderozen’; dat wil zeggen dat deelnemers woonachtig moeten zijn in de 

postcodegebieden: 

2011, 2012, 2014, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2101, 2102, 2106 en 2142. 

Omdat een aantal postcodegebieden in Heemstede ligt houden wij contact met Zon op Heemstede, onze bur-

gerinitiatief-collega’s die daar al zeven projecten hebben gerealiseerd. 

U kunt zich aanmelden als belangstellende of direct als lid (lidmaatschap kost eenmalig € 15,-) via: 

https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project  

Of u kunt, ook voor vragen of meer informatie, een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarnezaam.nl 

We hopen op veel enthousiaste deelnemers!  

Vriendelijke groet, 

Het bestuur van Spaarnezaam 

 

https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project
mailto:rudolfsteiner@spaarnezaam.nl
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De A4D (Avond)vierdaagse als WAT 

De (Avond)vierdaagse is voor de Rudolf Steinerschool vanaf 22 mei van start gegaan als WAT. 

Wat? Ja, als WAT: Walking Apart Together. 

Rond de 130 kinderen van zowel de Aziëweg- als de Engelandlaanschool lopen met hun begeleiders op eigen 
gelegenheid en tijd de vier vertrouwde routes. Daar hebben zij tot 6 juni de tijd voor. 

Tijdens het lopen van een route maken zij allemaal op hetzelfde punt een foto. Dat is gelijk een mooie herin-
nering aan deze bijzondere vierdaagse. Foto’s, liedjes en verhalen van onderweg kunnen worden geplaatst op 
het WAT-Prikbord, de speciale A4D-app. Zo kunnen we toch een beetje met elkaar het wandelen delen. 

Natuurlijk verdienen de wandelaars na deze prestatie de speciale A4D-medaille, die in het verleden door leer-
lingen van de school is ontworpen. Dit jaar komt er speciaal voor deze uitzonderlijke A4D—editie aan de me-
daille een lint met andere kleuren. 

De Vlinderboom sponsort weer en zorgt voor een kleine gezonde traktatie bij het ophalen van de medailles. 

Maar eerst wordt er gewandeld. Sommige deelnemers hebben hun vier routes al klaar, anderen hebben mis-
schien het goede weer afgewacht en zijn nu heerlijk in de natuur aan het lopen. We blijven duimen voor mooi 
wandelweer deze laatste dagen. 

Dus, als je gaat lopen bij ’t Wed, Groenendaal, de Molenplas of Middenduin, dan is er een grote kans, dat je 
bekenden tegenkomt. 

Veel wandelplezier!! 

Het A4D Team 
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Alvast voor de agenda voor volgend jaar 
 
 
 
Vakanties schooljaar 2021 - 2022   
 
Herfstvakantie : zaterdag 16 oktober t/m maandag 25 oktober  2021 

Kerstvakantie : zaterdag 25 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022 

Voorjaarsvakantie : zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022 

Paasvakantie : vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie : vrijdag 22 april t/m zondag 8 mei 2022 

Hemelvaartsvakantie : donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022 

Pinksteren : zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie : vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus 2022 

  

  
Studiedagen 2021-2022  

Vrijdag 1 oktober 2021 studiedag Ithaka  

Maandag 25 oktober2021 (aansluitend na de herfstvakantie)  

Maandag 10 januari 2022 (aansluitend na de kerstvakantie)  

Vrijdag 22 april 2022(aansluitend voor de meivakantie)  

Vrijdag 15 juli 2022 (aansluitend voor de zomervakantie)  

  

Vrije middagen 2021-2022  

Vrijdag 24 september 13:00 vrij (Michaelsfeest)  

Donderdag 11 november 13:00u vrij (Sint Maarten)  

Vrijdag 3 december  13:00u vrij (Sint Nicolaas)  

Vrijdag 24 december  12:00u vrij (Kerstviering)  

Vrijdag 18 februari 13:00 vrij (Verkleedfeest)  

Vrijdag 8 april 13:00 vrij (Palmpasen)  

Donderdag 14 april 13:00u vrij (Paasfeest)  

Vrijdag 3 juni 13:00u vrij (Pinksterfeest)  

Vrijdag 24 juni 13:00u vrij (Sint Jansfeest)  

Donderdag 14 juli 12:00u vrij (laatste schooldag)  

 

Datum van de sportdag volgt nog. 
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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 

Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus  

 

Studiedagen 

Vrijdag 9 juli     
 

 

 

 

Vakanties schooljaar 2021 - 2022   
Herfstvakantie : za16 oktober t/m zo24 oktober   
Kerstvakantie : za 25 december t/m ma10 januari  
Voorjaarsvakantie : za19 februari t/m zo 27 februari  
Paasvakantie : vrij 15 april t/m ma 18 april  
Meivakantie : za 23 april t/m zo 8 mei  
Hemelvaartsvakantie : do 26 mei t/m zo 29 mei  
Pinksteren : za 4 juni t/m ma 6 juni  
Zomervakantie : za 16 juli t/m zo 28 augustus  
  
  
Studiedagen 2021-2022  
Vrij 1 oktober studiedag Ithaka  
Ma 25 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie)  
Ma 10 januari (aansluitend na de kerstvakantie)  
Vrij 22 april (aansluitend voor de meivakantie)  
Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)  
  
Vrije middagen 2021-2022  
Vrijdag 24 september 13:00 vrij (Michaelsfeest)  
Donderdag 11 november 13:00u vrij (Sint Maarten)  
Vrijdag 3 december 13:00u vrij (Sint Nicolaas)  
Vrijdag 24 december 12:00u vrij (Kerstviering)  
Vrijdag 18 februari 13:00 vrij (Verkleedfeest)  
Vrijdag 8 april 13:00 vrij (Palmpasen)  
Donderdag 14 april 13:00u vrij (Paasfeest)  
Vrijdag 3 juni 13:00u vrij (Pinksterfeest)  
Vrijdag 24 juni 13:00u vrij (Sint Jansfeest)  
Donderdag 14 juli 12:00u vrij (laatste schooldag)  
                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 

Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest) 

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

 

 

mailto:Ilse@rsschool.nl
mailto:mr@rsschool.nl

