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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  19— 30 juni 2021    *laatste van dit schooljaar            editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
Woensdag 7 juli 

 Ouderavond nwe 1e klas 
 
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, 30 juni 2021  

  

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

  

Al vaak heb ik die laatste schoolweken meegemaakt; al even vaak heb ik me 

verbaasd over de enorme inspanning die geleverd wordt door leraren én leer-

lingen.  

Het valt niet mee met de vakantie in zicht om die laatste loodjes licht te laten 

wegen. Maar toch gebeurt ieder jaar het onvermijdelijke. Het komt áf!  

Opnieuw maken we een schooljaar rond waarin we u niet of met mondjes-

maat in de school hebben gezien. Pas later in het jaar konden 

wij meerderen van u ontmoeten. Gelukkig zijn veel uitjes voor de kinderen wel 

doorgegaan!  

Als we weer opgeladen zijn onder de zon wens ik u en ons toe dat de school-

start ouderwets mag zijn. Afhankelijk van de situatie dan, informeer ik u daar 

natuurlijk over.  

In de wetenschap dat de nieuwe eerste klassers woensdag 7 juli ‘over de 

bankjes’ gaan sprak ik vandaag met de zesde klas over hun herinneringen aan 

de basisschooltijd. Zelfs ervaringen uit de peuterklas passeerden de revue. ‘De 

bankjes’ werden genoemd maar ook de eerste toneelstukken, het vieren van 

de verjaardagen of een opgelopen gebroken vinger tijdens het spel in de kleu-

terklas. ‘Het bakken van de pannenkoekjes doe ik met mijn broer nog steeds 

zo’.  
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Opvallend vond ik de liefdevolle manier waarop de leerlingen spraken over de achter hen liggende tijd. Na-

tuurlijk kijken zij verlangend uit naar de middelbare school en een nieuwe horizon maar het deed me goed 

de toon van het gevoerde gesprek te horen.  

Graag wens ik u een mooie zomer toe, een fijne vakantie en een veilige reis als u op pad gaat.  

  

Michèle Swinkels  

  

Ring juf Corina 

Beste ouders, 

Vandaag, woensdag 30 juni ben ik op school de trouwring van mijn moeder op school verloren. Wellicht 

heeft iemand deze gevonden. (De inscriptie luidt Co 24-12-1957) 

Juf Corina 

 

Gevonden voorwerpen 

Op de laatste schooldag donderdag 8 juli worden alle gevonden voorwerpen aangeboden op het schoolplein 
met dank aan Jolien (moeder van Lorea, Elvedin en Vallanor) 
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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 (Salieveld kant)  en mogen de kinderen opgehaald worden. 

  

De kleuterjuffen  

 

Afscheid kleuters die naar de 1e klas gaan 

Op de laatste dag, donderdag 8 juli, hebben we een feestelijk afscheid van de kinderen die naar de 1e klas 

gaan.  

 

 

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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Gratis theater-zomerkamp voor kinderen in Schalkwijk 
 
Ben je tussen de 9 en 12 jaar en hou je van dans, theater en muziek? Geef je dan snel op voor 

het gratis muziektheater-zomerkamp. Het zomerkamp wordt georganiseerd door de Stadsschouw-

burg samen met de Wereldmuziekschool. Het duurt een week (van maandag tot en met vrijdag over-

dag) en vindt tijdens de hele zomervakantie plaats in de Wereldmuziekschool in Schalkwijk. 

Het thema van het theater-zomerkamp is Kenau. Je gaat in een week je eigen Kenau voorstelling ma-

ken! 

Kinderen bedenken een verhaal, verdelen de rollen, oefenen en maken hun eigen decor. Daarbij worden 

ze steeds begeleid door muziek- en theaterdocenten. Aan het eind van de week geven ze hun voorstel-

ling voor ouders en bekenden. En na de zomervakantie mogen de kinderen allemaal gratis naar de 

voorstelling Kenau op het Wilsonsplein voor de Stadsschouwburg. 

Aanmelden 

Kinderen kunnen zich aanmelden via info@wereldmuziekschool.nl 

Vermeld in de mail naam, leeftijd, adres en in welke week je mee wilt doen. Zorg dat je je snel aan-

meldt, want vol = vol!! 

Voor meer info, zie: https://www.wereldmuziekschool.nl/zomerkamp-kenau/ 

mailto:info@wereldmuziekschool.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wereldmuziekschool.nl%2Fzomerkamp-kenau%2F&data=04%7C01%7Ciharkema%40rsschool.nl%7C150ff137a7b942b5c5b308d93a33ec9d%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637604816960012170%7CUnknown
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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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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 

 

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

 

 

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

