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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  18— 16 juni 2021                                                      editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
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! 
 
 

*** 
 

 
Maandag 23 augustus 

 1e schooldag klas 1 t/m 6 
 
Dinsdag 24 augustus 

 1e schooldag kleuters 
 
Vrijdag 17 september 

 Sportdag klas 1 t/m 6 
 
Vrijdag 24 september 

 Michaelsfeest  13:00 vrij 
 
Vrijdag 1 oktober 

 Studiedag Ithaka  
          (Kinderen zijn vrij) 
 
Herfstvakantie 

 Za 16 okt t/m ma 25 okt, 
ma is studiedag) 

Haarlem, 16 juni 2021 

 

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

 

Vandaag was De Schooldichter nog even op school; hij en ik hebben de laatste 

hand gelegd aan de inhoud van de bundel met al die prachtige bijdragen van 

de leerlingen. Er is ook een bestellijst meegegaan in de rugzak. Het wordt een 

mooie bundel en de moeite waard om te bestellen. Een must voor in de boe-

kenkast van u en/of de uwen! Voor € 12,50 te verkrijgen en nog vóór de zo-

mervakantie gedrukt en uitgereikt! 

De zomervakantie is in aantocht en dus ook de formatie voor volgend jaar. De 

ouders van de nieuwe 1e klas zijn al op de hoogte van de komst van meester 

Jasper (4 dagen) en juf Symone ( 1 dag). De tweede klas gaat verder onder de 

bezielende leiding van juf Britta en juf Barbara op dezelfde dagen als dit 

schooljaar. 

De derde klas van juf Jacomijn gaat voort op het pad in gezelschap van juf 

Lotte. Meester Bram heeft te kennen gegeven zichzelf toch niet in de leraar 

vertegenwoordigd te zien. Hij kiest ervoor om een andere wending aan zijn 

loopbaan te geven. Bram heeft de kans gekregen te proeven aan onze profes-

sie en de klas heeft hem daartoe de kans gegeven. Wij wensen hem natuurlijk 

toe dat hij een passende werkkring vinden kan als volgende stap in zijn carriè-

re. 
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De vierde en juf Francesca en juf Corina blijven ook volgend schooljaar aan elkaar verbonden. En voor de 

vijfde wordt alles anders: juf Julia is in blijde verwachting zoals u allemaal weet en zij gaat met verlof per 10 

juli aanstaande om na de kerstvakantie weer bij ons terug te keren. Voor maandag, dinsdag en woensdag is 

Ingrid Reinhoud bereid gevonden haar te vervangen. Een oude bekende van de klas overigens. Juf Sanja 

neemt tijdens het verlof de donderdag en vrijdag voor haar rekening. Na de kerst zal zij nog één dag in de 

vijfde blijven en één dag verbonden blijven aan haar oude maar ook ‘nieuwe’ klas. Juf Sanja keert terug van 

haar zwanger- en ouderschapsverlof. 

De zesde tot slot blijft onder de bezielende leiding van meester Arjuna. Samen met juf Sanja zal hij het pro-

ces van de overstap naar de middelbare school van deze leerlingen vormgeven. Ook een aantal vaklessen 

zullen door juf Sanja worden verzorgd. 

Het is al een tijdje geleden; het sociale veiligheidsonderzoek. De uitslag ervan kunt u in de bijlage samenge-

vat lezen. Het is fijn te lezen dat de kinderen zich veilig voelen op school en dat de school een goede score 

behaalt! 

Er is veel te doen in de school zo in die laatste weken. In de laatste nieuwsbrief van het jaar zeg ik u gedag 

voor de duur van de zomervakantie waarin de school aan de buitenkant gaat worden geschilderd zodat we 

ook in onze behuizing fris van start kunnen in het nieuwe schooljaar. 

Voor nu wens ik vooral de 5e klas een geweldig kamp toe en u in deze tropische hitte een kalme tijd! 

 

Michèle Swinkels 
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Sint Jansfeest kleuters 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 juni vieren we het Sint Jansfeest. We willen we de ouders van de oudste kinderen die dit jaar naar 

de 1e klas gaan uitnodigen om het feest mee te komen vieren. Voor deze kinderen en ouders zal dit het laatste 

jaarfeest in de kleuterklas zijn. Vanaf 10.15u zijn jullie welkom op het veld bij de meiboom en we beginnen om 

10.30u.  

We vieren het met de drie kleuterklassen samen op Vrij Waterland, aan de overkant (op het veld naast “Klein 

België”, bij de bloemenpluktuin en de noodgebouwen van de middenbouw). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen mogen die dag een feestelijke lunch mee. Willen jullie meegeven:  

Een rugzakje gevuld met een klein bakje kersen, een trommeltje met een lekker (speciaal) broodje, iets zoets 

(cakeje, koekje, rozijntjes, o.i.d.) en een beker gevuld met sap, water of thee. 

Alle kinderen dragen die dag een door jullie thuis zelfgemaakte bloemenkrans (of hoed met bloemen). 

In de link een filmpje met een voorbeeld van een bloemenkrans. 

https://youtu.be/rSJKCvXG-xk    

 

 

 

 

 

 

We zullen deze dag een uur eerder vrij zijn (dus Jitske en Barbara om 11.50u, Astrid om 11.55u en Maartje 

en Daphne om 12.00u)! 

(De kinderen waarvan de ouders erbij zijn,  mogen na het feest mee naar huis i.p.v. afsluiten in de klas) 

De veldboeketjes die we aan de kinderen uitdelen, worden dit jaar gemaakt aan lange tafels op de parkeer-

plaats (Salieveld) op donderdag 24 juni om 8.45 uur. 

Wie willen daarbij helpen? Graag 4 ouders per klas. Geef je op bij de klassenouders.  

Om de meiboom op te zetten en de boeketjes en picknickkleden klaar te zetten, vragen we 2 ouders per klas 

van de oudste kinderen 's morgens te helpen. Ook voor het opruimen vragen we 2 ouders per klas om de linten 

weer op te rollen en alles naar school te brengen. Graag opgeven bij de desbetreffende juf.  

We maken er een mooi feest van! 

De kleuterjuffen  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrSJKCvXG-xk&data=04%7C01%7Cavdvuurst%40rsschool.nl%7C3174501b96dc473968b608d92a66446b%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637587441003883441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
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 Sint Jansfeest onderbouw klas 1 t/m 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezang van de vogels doorklinkt het domein van de lucht, 

De zegen van de planten ontkiemt uit het aardewezen, 

En mensenzielen verheffen zich met gevoelens van dankbaarheid tot de geesten van de wereld 

Rudolf Steiner 

Achtergrond van het Sint Jansfeest. 

Op 24 juni vieren we de geboortedag van Johannes de Doper. Hij was degene die de mensen maande tot inkeer 

te komen en hun houding te veranderen omdat de geboorte van Christus nabij was. “Hij moet groeien, ik moet 

afnemen”. Hij zorgde voor een wending in menselijke gedachten en in de tijdsgeest. Johannes sprak: ”je kunt 

niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Er komt een moment dat deze krachten omgewend 

moeten worden, naar binnen gericht, teruggehouden moeten worden. Wees niet te snel in je oordeel, laat de 

warmte je hoofd niet verhitten. Word je te midden van de zomerse ontspanning bewust van de tegenpool in je-

zelf. Vorm de uiterlijke zonneschijn, die ons loom maakt, om tot een wakkere innerlijke warmte en liefde voor 

het leven. Ontdek dat het wezenlijke slechts zichtbaar is in het hart. Het licht van de zon doorstroomt de weids-

heid van de ruimte.” 

 

Het Sint Jansfeest is een feest van bloemen, muziek, vuur en uitbundigheid. De zomer vieren en genieten van de 

heerlijke lange dagen! Het Sint Jansfeest is een tegenhanger van het Kerstfeest, waar het buiten donker is en 

gezocht wordt naar een innerlijk licht.  

In plaats van kaarslicht binnen is er een groot vuur buiten. De feesten staan op veel manieren tegenover elkaar. 

In en uitademing, inkeer, uitbundigheid, koude en warmte. Winter en zomer. Alles is in overvloed, zonnewarmte, 

zonlicht, zomervruchten en bloemen. Maar het vraagt ons dus juist naar binnen te kijken. 

De inspiratie van Pinksteren door de Heilige Geest, die in gedaante van een duifje naar de aarde kwam, is verder 

gegroeid en heeft ons in tijden van uitbundigheid van Sint jan nog meer gebracht, namelijk het aanraken van de 

hemel, de warmte van het hart, en de verbondenheid naar andere mensen!  

 

Viering onderbouw 

Op vrijdag 25 juni vieren we het Sint Jansfeest met de onderbouwklassen. 

Dit jaar zal het feest er net zoals vorig schooljaar anders uitzien dan andere jaren, 

maar we maken er met elkaar een mooi en licht feest van. Het feest zal onder school-

tijd plaatsvinden.  

In de ochtend worden er bloemenkransen gemaakt in de klas. Hiervoor neemt ieder 

kind een bosje grassen en veldbloemen mee naar school. Met bloemenkrans in het haar 

zullen de kinderen naar buiten komen, waar we met alle klassen een spiraal lopen ter-

wijl er Sint Jansliederen worden gezongen. De klassen zijn deze weken al bezig met het 

instuderen van een volksdans die ze op deze dag aan elkaar zullen laten zien. Meester 

Jasper zal een verhaal vertellen en als afsluiting eten en drinken we in de klas nog wat 

lekkers. Dit laatste wordt verzorgd.  

Helaas zal het feest zonder ouders gevierd worden. De kinderen zijn om 13 uur uit! 

Namens het lerarenteam 

Het Sint Jansfeest werd vroeger gevierd op 24 juni als midzomerfeest met offervuur en 

offermaaltijden. Het vuur springen staat voor moed en reiniging voor het komende jaar. 

Een Oud Keltisch gebruik was om bloemenkransen, kruiden en notenbladeren in het vuur te gooien. 

De bloemenkransen dragen wij op het hoofd, we picknicken en we dansen. Zingen en dansen is 

“uittreden” in verbinding komen met je hogere zelf. Er werd ook wel gezegd dat omstreeks 24 juni 

alle magische krachten losbraken. Druïden uit de Keltische culturen probeerden tijdens het zomerzonnewendefeest iets van de wijsheid 

van de goden in zich op te nemen. 
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DE KRACHT VAN BEELDENTAAL 

 

“Mama, waarom mogen we niet naar school en spelen en werken we allemaal thuis?” 

De volwassen verklaring en uitleg kennen we allemaal, maar 

aansluitend op de belevingswereld en de ontwikkelingsfase van de kleuter,  

begrijpen of doorvoelen zij een beeld veel beter. 

 

Je zou als antwoord op deze vraag bijvoorbeeld kunnen zeggen: 

“Weet je nog toen we laatst die grote spreeuwenzwerm zagen vliegen?  

Meestal vliegen zij zo samen dicht bij elkaar,  

maar soms zitten zij ieder alleen op een eigen tak.  

Uiteindelijk komen zij allemaal weer bij elkaar, om samen verder te vliegen.  

Zo is het nu ook even met de mensen.” 

 

Nog een ander voorbeeld: 

 

De kinderen van de onderbouwklassen maakten na de lockdown allemaal een eigen bootje.  

Dit was een symbolisch beeld: 

Alle scheepjes hadden ieder hun eigen koers gevaren in vele richtingen,  

maar kwamen uiteindelijk weer samen in de veilige haven. 

 

Dit soort beelden of verwerkingsactiviteiten werken geruststellend of troostrijk.  

Zonder dat je iets feitelijk hoeft uit te leggen. 

 

Ook nog een voorbeeld uit de kleuterklas: 

 

Als er gepraat wordt tijdens het eten, terwijl het stil hoort te zijn, zegt juf:  

“Als de molenstenen draaien, zijn de hekjes gesloten” in plaats van: “als we eten zijn we stil.” 

We merken dat de kinderen dit doorvoelen en dat het beter aankomt  

en ze zich gemakkelijker aan zo’n afspraak kunnen overgeven. 

(Ook al weten zij misschien niet eens wat molenstenen zijn). 

De kracht van beeldentaal is bijzonder, sterk werkend en geeft het kind rust.  

 

Misschien mooi om eens te proberen. 

 

Maartje en Jitske 
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Op bezoek in de 1e klas 

De oudste kleuters gaan woensdagmiddag 7 juli wennen in de 1e klas.  

De kleuterjuffen eten dan om 13:00u samen met de kinderen. Geef daarom extra brood mee die dag! 

Via de bankjes lopen de kinderen van de kleuterklassen “over de brug” naar de 1e klas! 

Om 14:30u staan we weer op het schoolplein en mogen de kinderen opgehaald worden. 

  

De kleuterjuffen  

 

 

Het Goud van Waldorf 

Het prachtige jubileumboek 'Het Goud van Waldorf' – eind 2019 verschenen in het kader van 100 jaar 

Waldorf – biedt een complete kennismaking met het vrijeschoolonderwijs voor (nieuwe) ouders, maar is ook 

een must-have voor veteranen. Heel veel 'Goud’ heeft zijn weg naar ouders en scholen al gevonden; het 

einde van de 1e oplage (4000+ exemplaren) is reeds in zicht. 

Dit salontafelboek van 400 pagina’s is nu voor scholen en vrijeschoolouders te bestellen met een midzomer-

korting van € 25. Met bestelcode Midzomer21 kost dit rijke vrijeschoolboek vol lees-, kijk- en studieplezier 

tijdelijk geen € 79 maar slechts € 54,-, incl. btw en verzendkosten. Kijk op www.hetgoudvanwaldorf.nl voor 

een indruk.   

 

 

Programma Antroposofische vereniging  

De Antroposofische Vereniging Haarlem heeft het cursus programma voor de herfst 2021 gepubliceerd. Zie 

https://antroposofiehaarlem.nl voor het aanbod . 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hetgoudvanwaldorf.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C74ef3bc5249d4a186e5308d92b49dc6c%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637588418501692934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM
mailto:Programma%20Antroposofische%20vereniging
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Zonnestroomproject op schema 

De zon schijnt volop, de dagen zijn lang… ‘Prima panelenweer’, zeggen de fans van zonnepanelen dan tegen 

elkaar. Want de opbrengst aan schone elektriciteit is dan het grootst. We werken er aan om die opwekking 

van CO2-vrije stroom uit te breiden en naar verwachting liggen er eind oktober 410 zonnepanelen op het dak 

van het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en van de Rudolf Steinerschool aan de Duitslandlaan. Coöpe-

ratie Spaarnezaam werft nu deelnemers voor dit gezamenlijke zonnestroomdak.  

We hebben de aanvragen voor de beschikking en de subsidieregeling eind mei ingediend bij het RVO-

overheidsloket. Via deze nieuwsbrief hebben inmiddels al zo’n veertig mensen hun belangstelling kenbaar ge-

maakt; een deel van hen heeft zich als lid van de coöperatie opgegeven en aangegeven voor hoeveel zonne-

stroomdelen ze willen inschrijven.  

Via de wijkkranten in Schalkwijk en in de andere meer zuidelijk gelegen delen van Haarlem werven we ook 

deelnemers. (In de postcodegebieden die onder de subsidieregeling vallen.)  

De regeling en deelname kort samengevat: 

*We geven zonnestroomdelen uit van € 240,-  Elk -deel wekt 225 kilowattuur per jaar op. 

*De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking garandeert dat we elk jaar een basisvergoeding krijgen 

voor de elektriciteit die we opwekken. En die opbrengst verdelen we onder de deelnemers. 

*Die regeling geldt voor 15 jaar. De investering in zonnestroomdelen verdient zichzelf terug in 8,5 jaar; en in 

de volgende 6,5 jaar is er winst. 

*Coöperatie Spaarnezaam regelt de technische, juridische en administratieve zaken. Deelnemers zijn lid en 

kunnen meebeslissen in de jaarvergaderingen. 

*Na 15 jaar produceren de panelen nog steeds elektriciteit. Die verkopen we nog steeds aan een energiebe-

drijf. 

 

En zo zorgen we met elkaar voor minder CO2-uitstoot, minder klimaatschade en een schonere toekomst. Als 

extra activiteit om klimaatverandering tegen te gaan levert Spaarnezaam jaarlijks een bijdrage in het herstel 

en de uitbreiding van tropisch bos in de Filipijnen (Mindanao). We streven er naar om per deelnemer in onze 

projecten minstens één nieuwe boom te planten. De aldaar wonende mensen zorgen voor het jonge bos (ook 

veel fruitbomen), de bomen groeien snel in de tropen en leggen dus sneller CO2 vast.  

Op de website Spaarnezaam.nl vindt u meer informatie over deelname en inschrijven:  https://

spaarnezaam.nl 

En over de postcodegebieden die binnen de regeling vallen. 

Wij stemmen voor de Heemsteedse adressen ons project af met Zon op Heemstede. 

Voor vragen zijn wij bereikbaar op mailadres info@spaarnezaam.nl 

 

          

 

 

 

 

 

 

https://spaarnezaam.nl
https://spaarnezaam.nl
mailto:info@spaarnezaam.nl
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In september start Buro Bellinkx weer met nieuwe intervisiebijeenkomsten voor moeders en voor vaders. 

Tijdens de intervisiebijeenkomsten willen wij een werkplaats voor ontmoeting creëren.  

Het is een moment waar je elkaar ontmoet, inspireert, van elkaar leert en samen met andere ouders kijkt 

naar de opvoedvraag die in je leeft.  

De intervisiebijeenkomst voor vaders zal starten op dinsdagavond 21 september op 2021 om 19.45u. onder 

begeleiding van Polle Potters.  

De intervisiebijeenkomst voor moeders zal starten op woensdagavond 8 september 2021 om 19.45u. onder 

begeleiding van Hannah Bellinkx  

Aanmelden graag voor 24 augustus.  

Voor verdere info kijk op mijn website  https://www.burobellinkx.nl/intervisie-ouders/.  

Wij ontmoeten jullie graag! 

 

 

Bericht van het Internationaal Hulpfonds (IHF) 

Het IHF ondersteunt al ruim 42 jaar materieel en financieel Vrijeschool initiatieven in het buitenland. Door de 

Covid 19 situatie is onderwijs daar vaak amper mogelijk en zijn bijna al deze scholen in grote nood. Hulp 

vanuit onze relatief comfortabele positie in Nederland is dringend gewenst. Wij doen een beroep op u, als 

Vrijeschool ouder of -medewerker, om het IHF met uw donatie te willen ondersteunen. Binnen uw school een 

actie op touw zetten?  Nog mooier, wij helpen u graag! 

Neem een kijkje op de website, bij voorbeeld in de rOndbrief, en stel uw donatie, hoe klein ook, niet uit. Het 

IHF heeft de ANBI status dus uw giften zijn binnen grenzen aftrekbaar voor de belasting. 

Kijk op onze website: www.internationaalhulpfonds.nl   

mail:  info@internationaalhulpfonds.nl 

Namens het IHF en de ondersteunde Vrijescholen willen we u hartelijk danken voor uw medewerking, Jelle 

Kuiper, PR! 

 

Voor verder contact: Meriam van Herpen, Broerdijk 148, 6523 HE Nijmegen, 06-40062918 of 024-7851982 

mailto:https://www.burobellinkx.nl/ouders-en-opvoeders-begeleiden-haarlem/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.internationaalhulpfonds.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C136091b8c08d419d78ef08d92bfc2034%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637589184141720860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
mailto:info@internationaalhulpfonds.nl
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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

