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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  1— 27 augustus 2020                                                      editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Vrijdag 4 september 

 Sportdag klas 1 t/m 6 
 
Vrijdag 25 september 

 Michaelsfeest, 13:00 vrij 
 
Donderdag 8 oktober 

 Schoolfotograaf klas 1-6 
 
Vrijdag 9 okt—zo 18 okt 

 Herfstvakantie (vrijdag is 
studiedag Ithaka) 

 
 

 

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

Het schooljaar zijn we enthousiast en voortvarend begonnen. De eerste klas-

sers zijn ingewijd in het geheim van ‘de rechte’ en ‘de kromme’. En de zesde 

klas is op prehistorisch kamp. 

De klassen 2, 3, 4 en 5 zijn enorm hard aan het werk. Gegroeid als ze zijn 

tijdens de zomervakantie, krachtiger en gevoed door de zon en uitgerust te-

ruggekomen. Het is altijd wonderlijk om te zien; die groei tijdens de zomer en 

je te realiseren hoe snel je als juf of meester weer gewend raakt aan de nieu-

we verschijning van het kind. De kleuters hebben bramen geplukt en soezen 

nog na in de nazomer. 

We proberen dit jaar geconcentreerd te werken en ons niet te laten afleiden 

door teveel randzaken. Het primaire proces verdient voorrang. De invloeden 

van buitenaf zijn al sterk genoeg; de prikkelarme omgeving in de klas mag 

een oase van rust en regelmaat zijn om daarbinnen rustig door te groeien. 

Wij wensen jullie een goed schooljaar toe waarin we met elkaar een gemeen-

schap, blijvend kunnen vormen en als gemeenschap verbonden kunnen blij-

ven, ondanks de consequenties van de coronamaatregelen. Ik probeer die 

verbinding met jullie allemaal aan te gaan, alhoewel dat gezien de omstandig-

heden meer tijd zal vergen dan normaal gesproken. 

Om te beginnen zal ik een afspraak maken met de contactouders van alle 

klassen om het overleg met hen en indirect iedereen, weer te starten. 

Hartelijke groet, ook namens alle medewerkers, 

Michèle Swinkels 
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Corona-regels 

Voor alle duidelijkheid nog ter aanvulling, wanneer er twijfel is over het wel of niet naar school of opvang gaan 

tijdens een verkoudheid of loopneus. 

Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? Zo ja, is er 

contact geweest in de afgelopen 2 weken met iemand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen het huishou-

den van het kind op dit moment koorts of benauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis. 

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? En past 

dat niet bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma en heeft het kind contact gehad met ie-

mand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of be-

nauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis. 

Na overleg met huisarts en/of GGD kunnen vervolgstappen worden gezet. Als het kind minimaal 24 uur klach-

tenvrij is kan het gelukkig weer naar school komen. 

 

Lunchtrommeltjes en traktaties 

We begrijpen hoe fijn het is om je kind(eren) soms een extraatje mee te geven in het broodtrommeltje. Iets 

extra’s in de vorm van een koekje, cakeje of reepje. Toch willen we jullie met klem verzoeken dat niet meer te 

doen. Vooral omdat daarmee gelijkwaardigheid in het geding komt. Er zijn veel kinderen die alleen brood, fruit 

en/of rauwkost meekrijgen. Het is fijner als je buurmeisje of -jongen in de klas niet in een lekker cakeje bijt 

terwijl jij worteltjes aan het verorberen bent. Ondanks dat worteltjes ook héél lekker zijn. 

Ook voor traktaties geldt dat we het goede willen voorleven. Dus geen snoep maar een verantwoorde snack of 

een eigen bakseltje met weinig suiker! 
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Een kijkje in 

de kleuter-

klas…. 

 

De korrels worden 

uit het graan ge-

haald. 
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Goud in de herfst, heldere wintertijd, 

lente geur en zomerse volheid; 

Vier seizoenen beeldend benadert. 

 

Plaats; Van Dam huis. 

Prinsen Bolwerk 3b 

2011 MA Haarlem 

 

Tijd; 9.30 tot 12.30 

Data; za 31-10, za 9-1, za 27-3 en za 5 juni 

Prijs 80€ 

 

Je actief met de seizoenen verbinden, wat helpt daarbij? Deze vraag is het uitgangspunt voor deze cursus, die 

eenmaal per seizoen plaats vindt. Een gezamenlijke tocht die je dieper met het seizoen en de geestelijke di-

mensie ervan verbindt. 

We werken vanuit een pallet van aanvullende activiteiten. Luisteren naar een sprookje passend bij herfst/

winter/lente/zomer en het maken van een korte wandeling waarin we de natuur en de stemming waarnemen. 

Dan werken we met het sprookje en ervaren dat de natuur en de innerlijke beleving van het seizoen helpen om 

de diepere betekenis van de sprookjesbeelden te verstaan. In gesprek wisselen we uit wat het seizoen schenkt 

en van je vraagt. 

Van 11.30u tot 12.30u kunstzinnige activiteit, denk aan het schrijven van een gedicht. We sluiten af met een 

passende kleurmediatie, die erop gericht is de gevonden kwaliteiten intensief met onszelf te verbinden. 

Rita Veenman vertelde veel aan haar 4 kinderen en tijdens het werk in de kleuterklas. Daarnaast gaf zij work-

shops in het verstaan van beeldentaal. 

Kees Veenman is diep verbonden met de fenomenologie, met name op het gebied van kleur. In 2015 verscheen 

van hem een boek over kleurmeditatie. Hij is docent op de vrije school in Haarlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/27/2020 Pagina 5 

 

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 

 

Herfstvakantie : vrij 9 okt t/m zo18 okt 

Kerstvakantie : za 19 dec t/m ma 4 jan 

Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr  

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 9 oktober 

Maandag 4 januari 

Vrijdag 23 april 

Vrijdag 9 juli 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 
Vrijdag 25 september (Michaelsfeest) 
 
Vrijdag 4 december (Sint Nicolaas) 
 
Vrijdag 18 december (Kerst) 12:00u vrij 
 
Vrijdag 12 februari (verkleedfeest)  
 
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 
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