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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  8 — 9 december 2020                                     editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Maandag 14 december  

 3e advent 
 
Vrijdag 18 december 

 Kerstviering 12:00 vrij 
 
Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021 

 Kerstvakantie (ma 4 jan is 
een studiedag) 

 
Woensdag 27 januari 

 Schaatsen 
 
Vrijdag 12 februari 

 Verkleedfeest 13:00u vrij 
 
Zat 20f ebr t/m zo 28 febr 

 voorjaarsvakantie 

 

Saint Cirgues la Loutre, 8 december 2020 

 

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

Met groot plezier las ik de mail van een ouderpaar dat voorstelde voor het in-

vallen van de winter het groen rondom het schoolplein te snoeien en fatsoene-

ren. Omdat we er zelf geen tijd voor hebben kwam het aanbod als geroepen! 

Ik ben dankbaar voor het initiatief en voor diegenen die zich hebben aange-

meld om te helpen! 

Hier, vanuit een waterkoud Saint Cirgues la Loutre, probeer ik zo goed en zo 

kwaad als het gaat contact te houden met school; soms is er geen internet of 

moet ik hout halen voor de kachel, hier in de Auberge. Ik werk thuis in Frank-

rijk omdat ik mijn partner aanstaande zondag naar het ziekenhuis begeleid 

voor een zware operatie. Op deze manier kan ik samen met hem naar dat mo-

ment toeleven. Na de kerstvakantie ben ik weer fysiek op school. Tot die tijd 

blijf ik bereikbaar per telefoon of per mail. Dus aarzel niet wanneer u mij op de 

valreep van dit jaar nog iets wilt vragen of zeggen. 

Dat jaar, 2020, dat is me wat geweest… Niet in het minst omdat we gevangen 

werden in het web van een virus dat zich razendsnel verspreidt. Maar zeker 

ook omdat we met elkaar vanaf maart jl. er de schouders stevig onder hebben 

gezet. De school is steeds meer solide en veerkrachtig en de resultaten daar-

van worden zichtbaar. In resultaten, in saamhorigheid en samenwerking en in 

opbouw vanaf het fundament. Mijn wens voor het volgende jaar is dan ook dat 
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we mogen voortborduren op de geest die er nu is. En dat wij, u en ik, elkaar veelvuldiger zullen kunnen tref-

fen. Of dat lukt staat nog in de sterren maar we houden moed en ik blijf trouw aan die wens. 

De kersttijd is de mooiste tijd van het jaar. De verstilling, het naar binnen keren en toeleven naar de geboorte 

van het licht maken altijd indruk. Op de kleuters als zij het adventstuintje lopen of het kerstspelletje spelen, op 

de 6e klasser die oefent voor het kerstspel of op ons, als we zelf innerlijk die weg gaan. 

Ik wens u daarom een gezegende kersttijd toe waarin u ontmoetingen kunt hebben met dierbaren en al delend 

kunt toeleven naar de overgang van 2020 naar 2021. Ook in 2021 zullen er hindernissen overwonnen moeten 

worden waarvoor ik u en de uwen kracht toewens. Tegelijkertijd is er licht dat ons gebracht wordt door de kin-

deren. 

Namens alle collega’s wens ik u al het goede in een kersttijd die waarschijnlijk de boeken in zal gaan als uit-

zonderlijk… mooi! 

 

Michèle Swinkels 

 

 

Esther Kitzen 

Lieve ouders, 

Sinds begin november ’20 ben ik directeur op de Vrije School Amsterdam West. 

Een klein schooltje dat nu nog in Amsterdam Zuid staat. Vanaf het volgend schooljaar hebben we een prachtig 

pand op de Eerste Nassaustaat in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West. 

Tot halverwege deze maand was ik wekelijks op de Engelandlaan om te ondersteunen bij het kleuter-IB-stukje 

en de advisering naar het voortgezet onderwijs voor de zesde klassers. Nu geef ik ook dit stokje aan Chantal. 

Afgelopen woensdag heb ik afscheid genomen van het team. Het was een zeer warm en mooi afscheid. 

Ik heb waanzinnig fijn, soms roerig en stormachtig maar altijd optimistisch gewerkt op school. 

Jullie als ouders dank ik hartelijk voor het enorme vertrouwen dat jullie mij gaven en voor de vele mooie, wij-

ze, soms lastige en intensieve gesprekken die we samen voerden. Het was nooit saai! 

Dankbaar koester ik kleurrijke herinneringen aan dit deel van mijn werkzame leven! 

Tot ziens! 

Esther 

 

Dat is een mooi kado! 

Het Jeugdfonds betaalt sport- of cultuurlessen  

Geen geld en toch op sport of cultuur? 

Bezig zijn met sport, dansen of creativiteit is leuk én belangrijk. Juist nu. Het houdt uw kind gezond, sterk, so-

ciaal en blij. Wist u dat kinderen die veel bewegen of hun creativiteit gebruiken vaak beter presteren op 

school? Reden genoeg om uw kind lekker actief te laten zijn. Wij willen dat kinderen de kans krijgen om bij een 

club te sporten, te dansen of andere kunst- en cultuurlessen te volgen. Het Jeugdfonds betaalt voor gezinnen 

met een Haarlem of Zandvoort Pas per kind per jaar maximaal €225,- voor sport- en €450,- voor dans- of cul-

tuurlessen en als daarvan geld over is ook voor kleding of materialen. Mooi om uw kinderen hiermee rond de 

feestdagen blij te maken. De aanvraag kunt u doen via school, het Sociaal Wijkteam, jongerenwerk, de buurt-

sportcoach of uw schuldhulpverlener. Lees hier meer of bel 0643121900. www.jeugdfondssportencultuur.nl/

haarlem  

 

https://jeugdsportfonds.us15.list-manage.com/track/click?u=37f74d48a52786c222e4fd43c&id=831dae7e21&e=14be535130
https://jeugdsportfonds.us15.list-manage.com/track/click?u=37f74d48a52786c222e4fd43c&id=3d83a357d5&e=14be535130
https://jeugdsportfonds.us15.list-manage.com/track/click?u=37f74d48a52786c222e4fd43c&id=3d83a357d5&e=14be535130
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Adventstuintje  
Advent is een periode van vier weken waarin we toeleven naar het grote Licht van het kerstfeest, 
een heel bijzondere, innige tijd voor de kleuters. Op maandag begint deze met het lopen van het ad-
ventstuintje. Aan het begin van de ochtend, nog voor de kinderen naar binnen gaan, krijgt ieder kind 
een engelenjurk aan en een ster om het hoofd. Binnen in de verduisterde klas ligt het adventstuintje 
al klaar. Dit is een spiraal van wintergroen, die de kinderen één voor één lopen. Ze nemen hun lichtje 
in een potje mee en plaatsen deze dan op een gouden ster in de spiraal, waar een edelsteentje ligt. 
Zo wordt deze meer en meer verlicht. Wanneer alle lichtjes branden, wordt er een mooi verhaal ver-
teld over een kind wat Maria ontmoet. Ze brengt het meisje naar een wonderschone, geheime tuin 
waar ze met het kerstkind speelt. Hij geeft haar een ster(rebloem) waarmee de adventkaars naast 
haar bed wordt aangestoken. Zo komt het paradijs op aarde.  

   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Adventskrans en kerstspelletje  
Iedere week van de adventstijd gaat er een kaarsje meer branden in de adventskrans. Zo leven we 
naar kerst toe.  
De eerste week staat in het teken van het mineralenrijk en zal er een mooie kristal liggen. De twee-
de week komt het plantenrijk erbij, de derde het dierenrijk en uiteindelijk de mens.   
Ook zullen we als ochtendspel het kerstspelletje gaan spelen. Alle kinderen zullen dan alle rollen spe-
len, het gaat om de beleving van het kerstgebeuren. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donker is de aarde,               De heilige Sint Maarten              Nicolaas wil helpen       
de bomen zijn nu kaal.           Hij schonk ons offerkracht.        een beter mens te zijn.  
Voor kwaad bewaarde           Advent is nu gekomen                 opdat het kerstlicht strale  
ons de dappere Michael.       en heel de wereld wacht.            in onze harten rein.  
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Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek! 

 

 

 

Onder de naam ‘t Watermeter Collectief, is er een nieuwe stichting opgericht. Doel is om vanuit buurt-

participatie,  de verwaarloosde Watermeterfabriek naast Vrij Waterland te ontwikkelen tot de creatieve 

broedplaats aan het Spaarne. 

 

Het plan betreft dag horeca van 08:30 tot 17:00 en een bakkerij samen met  Ferm-Rozemarijn.  

Een natuurspeelplaats en Clean-up SUP verhuur met de Marco Polo Waterscouts. Een inzamel- en restauratie punt voor houten speelgoed en 

een handwerk/jaartafel winkeltje, samen met de Borgstichting. Een verpakkingsvrije winkel met Vrij Waterland en een bloemenstalletje van de 

Plukweide. Een klein podium voor cultuurmakers en een open werkplaats die zich zal gaan specialiseren in Tiny-House bouw. Er staan voor de 

toekomst  ateliers in de planning, die ook voor workshops, educatie en kinderfeestjes gebruikt kunnen gaan worden. Wens is dat het onderwijs 

zich in de toekomst hier ook verder mee gaat verbinden.  Het plan wordt gesteund door de buurtbewoners en de wijkraden.  

 

Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek! 

 

Iedereen die  van dit plan enthousiast wordt of deze bestemming een warm hart toedraagt,  kan helpen door het funden van één of meer  vier-

kante meter van de kavel. Met een serieus bod, draagvlak en een goed plan,  kan ‘t Watermeter Collectief  van deze plek een gezondmakende 

plaats maken.  Van de buurt, voor de buurt en door de buurt. 

 

Voor meer informatie  www.watermetercollectief.nl of bekijk de video  

  

Simanto 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276374/simanto-wil-creatieve-broedplaats-realiseren-bij-watermeterfabriek-in-haarlem
http://www.watermetercollectief.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cZu091Aiwdk
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In januari start Buro Bellinkx weer met nieuwe intervisiebijeenkomsten voor moeders. 

Tijdens de intervisiebijeenkomst wil ik 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 moeders zal starten op woensdagavond 13 januari 2021 om 19.45u.  

 

Aanmelden graag voor 4 januari 2021 

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

Ik ontmoet je graag! 

 

Hartelijke groet,  

Hannah Bellinkx  

https://www.burobellinkx.nl/intervisie-ouders/
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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 

 

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 

Maandag 4 januari 

Vrijdag 23 april 

Vrijdag 9 juli 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 
 
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 
 

 

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

