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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  2— 10 september 2020                                                     editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
 
Vrijdag 25 september 

 Michaelsfeest, 13:00 vrij 
 
Woensdag 30 september 

 Ouderavond kleuterklassen 
 
Donderdag 8 oktober 

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

 Herfstvakantie (vrijdag is 
studiedag Ithaka) 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers,   

Helaas moet ik u berichten dat Michele Swinkels met spoed naar haar thuis in 

Frankrijk heeft moeten afreizen.   Haar partner is met acute hartklachten op-

genomen in het ziekenhuis en moet een operatie ondergaan.   Naast dat dit 

natuurlijk een ingrijpende situatie is, is de afstand tussen thuis en werk hierin 

een complicerende factor. Wij hebben met de informatie van dit moment be-

sloten dat Michele de komende twee weken vrijgesteld is van werk, om thuis 

te kunnen zijn.   De leiding van de locatie zal gedurende deze periode worden 

overgenomen door  collega directeur van de Aziëweg, Michiel van Gennip. We 

verwachten de komende twee weken meer helderheid te krijgen over het ver-

volgtraject en zullen dan op basis van deze informatie de richting van de ver-

vanging bepalen.   Tot zover hopen wij u voldoende te hebben ingelicht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marin van Wijnen Bestuurder  
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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. 

 

Handwerkmaterialen 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veel ouders doneren stoffen en materialen aan school. Daar zijn we blij mee! 

Het probleem is echter dat we weinig ruimte hebben deze op te bergen en 

het veel tijd kost om partijen helemaal uit te zoeken op bruikbaarheid. 

Daarom wil ik vragen om eerst even contact met mij op te nemen 

en geen zakken of tassen zonder overleg bij de handwerkkast neer te zetten. 

Ook handig te weten dat wij voornamelijk werken met natuurlijke materialen 

zoals katoen en wol. Ik hoop binnenkort extra kastruimte te realiseren. 

Dit moet echter nog ontworpen en gebouwd worden dus kan nog even duren. 

Mocht er een meubelmaker in ons midden zijn die daarbij zou willen helpen, heel graag! 

Dank voor de aandacht en jullie begrip. 

  

Vriendelijke groeten, 

  

Corina 
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Woensdag 30 september is er een ouderavond voor de kleuters. 

Wij kleuterjuffen hebben zitten puzzelen hoe we dat kunnen doen met anderhalve meter afstand. We hebben 

bedacht dat we het het beste in twee groepen kunnen doen:  

De inloop voor de 1e groep is om 19.20 uur met koffie en thee en begint om 19.30 uur tot 20.15 uur.  

De inloop voor de 2e groep is om 20.20 uur met koffie en thee en begint om 20.30 uur tot 21.15 uur.  

 

De groepen worden verdeeld op alfabet, de betreffende juf zal daar een lijst van opsturen. Graag zelf ruilen als 

een bepaalde tijd beter uitkomt. 

Men komt door de voordeur naar binnen en gaat door de achterdeur weer naar buiten, zo hopen we de twee 

stromen in goede banen te leiden! 

 

Esther Kitzen komt vertellen wat haar rol als Intern begeleider is. Verder geeft iedere kleuterjuf zijn eigen in-

vulling aan de avond. 
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Michaël  
 In de middeleeuwen is men begonnen het feest te vieren van de aartsengel Michaël. 

Dit wordt van oudsher op de 29e september gevierd. De engel Michaël versloeg de draak en 

verjoeg hem uit de hemel. Hij is de engel van de goede wil, de strijder tegen het duister, de 

schenker van de innerlijke moed. 

Hij wordt meestal afgebeeld met zwaard en weegschaal. Het zwaard is een attribuut om te 

strijden. Het hanteren van het zwaard vergt onderscheidingsvermogen en ik-kracht. De weeg-

schaal is het attribuut om af te wegen. Het geeft de mogelijkheid een evenwicht te vinden. De 

schalen van de weegschaal zijn van koper, het metaal van de hartswarmte.  
In de Michaëlstijd vindt een seizoenswissel plaats van de zomer naar de herfst. Ook is het de 

tijd van de zonnewende. De aarde ontvangt minder kracht van de zon. Met dit wegtrekken van 

de zon, verlaten ook de groeikrachten de aarde. De bomen worden kaal, dorre bladeren vallen neer, vlinders, kevers en 

andere insecten verdwijnen voor de winter en vogels zoeken het warmere zuiden op. Weer andere dieren hamsteren nu 

en trekken zich terug voor een winterslaap. De natuur sterft, maar niet zonder de kiem achter te laten voor nieuw le-

ven. In de zaden en vruchten die ons nu worden geschonken schuilt de kracht die ons helpt om de wintertijd te kunnen 

doorstaan.   
Ook wij mensen trekken naar binnen en zijn nu meer aangewezen op onszelf. We zijn actiever in de geest. Moed wordt 

verzameld om onszelf te kunnen zien tussen de verschillende polen; opkomst en ondergang, goed en kwaad, licht en 

duisternis, leven en dood…..  
Michaël geeft ons moed om de winter door te komen. De wind, die zich meer van zijn krachtigere kant laat zien in dit 

jaargetijde, waait alles van ons af. Het biedt ons de tegenkracht die ervoor zorgt dat we staande blijven en niet om 

waaien.   
Met de kleuters leven we met de seizoenen; we vieren het feest van Michaël in de vorm van een oogst-, herfst- en 

dankfeest. In de klas zijn we van tevoren al druk bezig met de voorbereidingen: We maken appelmoes en bakken brood. 

Ook versieren we de klas met allerlei zongerijpte heerlijkheden als rozenbottels, eikels, kastanjes en hop.  
 

 
Het Michaëlsfeest praktisch   
  
Op vrijdag 25 september vieren we het Michaëlsfeest.   
 We maken een wandeling naar de groentetuin, Vrij Waterland. Onderweg zingen we verschillen-

de Michaëls –en herfstliedjes.   
 Als we in de appelboomgaard aankomen, zien we daar onder een appelboom het appelvrouwtje 

zitten. Het appelvrouwtje symboliseert Moeder Aarde. Zij geeft aan ieder kind met eerbied iets 

van de oogst van de aarde. Dit waardevolle geschenk is een glanzend appeltje dat met een zacht 

doekje gegeven wordt. Voor de kinderen is dit een gewichtig moment. De stemming is dan ook vol 

van respect, er wordt gefluisterd en de appeltjes worden bewonderd. Elk kind poetst zijn appel-

tje nog meer op.   
 Appels en peren zijn ijzerhoudende vruchten; ijzer geeft ons kracht. Vruchten en granen zijn door de zon gerijpt en 

dragen dus veel warmte in zich; warmte wordt door koper gesymboliseerd. Zo worden de symbolen van Michaël door de 

kinderen beleefd.   
  
Wanneer we weer op school terug komen eten we ons heerlijke eigen gebakken feestbrood, appeltulband of pannenkoe-

ken. Er hoeft die dag geen brood mee, wel graag fruit en drinken.  
  
Aan het einde van de dag sluiten we het feest af met een speciaal Michaëlsverhaal.  
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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. 
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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 

 

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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