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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  9 — 6 januari 2021                                                   editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Woensdag 27 januari 

 Schaatsen 
 
Vrijdag 12 februari 

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

 voorjaarsvakantie 

 

Saint Cirgues la Loutre, 5 januari 2021 

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

Aan een deel van u heb ik al nieuwjaarswensen gezonden maar nog niet aan 

iedereen die deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap. Ook de kleuterou-

ders wens ik het goede in dit nieuwe jaar in de hoop dat uw kinderen fantasie-

rijk kunnen blijven spelen, ook in de situatie waarin we nu zijn beland. De 

driekoningentijd kan gelukkig thuis worden beleefd met het moois, aangebo-

den in het gouden tasje door de kleuterjuffen gemaakt. Samen houden zij met 

u het onderwijs levend! 

Het is helaas opnieuw noodzakelijk om de deuren van de scholen gesloten te 

houden. Er wordt alleen lesgegeven aan de leerlingen van de 6e klas ter voor-

bereiding op hun eindtoets. Onder strenge maatregelen en in kleine groepjes 

in kortere tijd. 

Omdat er twee collega’s ziek zijn door Covid zijn we ons zeer bewust geworden 

van de mogelijke effecten op onze collega-leerkrachten bij een eventuele be-

smetting. Het zou langdurige gevolgen kunnen hebben voor de school en de 

leerlingen. Daarom zijn we voorzichtig en hebben we afgesproken na twee we-

ken de situatie te evalueren. Dan hopen we ook dat er meer bekend is over 

verspreiding van het virus door kinderen onder 12 jaar. Onze collega’s wensen 

we van harte beterschap en een voorspoedig herstel. 

Gezien de lockdown bevind ik mij nog in Frankrijk in een winters, koud land-

schap. Het herstel van mijn partner verloopt naar omstandigheden goed en 
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wellicht kan ik hem nog thuis ontvangen voordat ik terugkeer naar Nederland. 

Ik hoop dat u, samen met ons, een vorm vindt voor het begeleiden van de kinderen. De leerkrachten doen er 

alles aan het onderwijs zo goed en evenwichtig mogelijk aan de kinderen aan te bieden. 

En om thuis de driekoningentraditie te beleven raad ik u aan broodjes te bakken en in één daarvan een witte 

boon te verstoppen. Degene die hem aantreft mag die dag de koning zijn! 

Plezier! 

 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 

 

(Voor de goede orde geef ik u mijn telefoonnummer nogmaals, 06 48 79 20 43. Aarzel niet bij vragen of zor-

gen mij te bellen. Natuurlijk kunt u me ook mailen op mswinkels@rsschool.nl 
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Kleuters 

 

Driekoningen: 

Rond 21 december, als de zon het sterrenbeeld van de steenbok bin-

nengaat, valt de winterzonnewende. Daarmee begint volgens de ka-

lender de winter. De zon heeft haar diepste punt bereikt en de dagen 

worden langzaam maar zeker weer korter. De aarde heeft alle le-

venskrachten weer teruggetrokken en ziet er uiterlijk levenloos en 

kaal uit. Als het vriest, geeft de anders zo zachte grond onder onze 

voeten niet meer mee. De wereld houdt als het ware haar adem in. 

Zo ook kan de mens zijn adem inhouden door zich te bezinnen, na te 

denken over zichzelf. Buiten is het donker en koud. Er wordt gezellig-

heid en licht in huis gehaald.  Met kerstmis wordt in een ingetogen 

sfeer de verlosser ontvangen in de gestalte van een kind. Het licht in 

de mens kan geboren worden.   

De kersttijd omvat een periode van 13 heilige nachten, die begint op 

de 24e december, de nacht van de geboorte uit hemelhoogten en ein-

digt op 6 januari, de dag van het feest van de drie koningen. 

 

De koningen kwamen uit het oosten (al het nieuwe kwam uit het oosten) en brachten geschenken mee: 

De rode koning Melchior schenkt goud voor wijsheid en inzicht in de goddelijke wereld 

 – het denken. 

De blauwe koning Balthasar schenkt wierook voor gebed, offerbereidheid en de menselijke deugd 

– het voelen. 

De groene koning Caspar schenkt mirre voor de verbinding van de mensziel voor het eeuwige, de onsterfe-

lijkheid 

 – het willen. 

In de drie koningen wordt de gehele mens gepresenteerd. 

 

 

 

 

De kleuters hebben allemaal een tasje gekregen waarmee ze hun eigen driekoningenspelletje kunnen spelen 

en kunnen knutselen en kleuren. Samen met de filmpjes van het spelletje, de versjes en verhaaltjes die nog 

komen, hopen we ze de driekoningen-sfeer mee te geven voor thuis.  

 

De kleuterjuffen 
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p/a Korte Begijnestraat 17 // 2011 HC Haarlem // info@spaarnezaam.nl // www. spaarnezaam.nl  

 

Oproep van energiecoöperatie Spaarnezaam      

 

 

Ouders, investeer mee in zonnestroom! 

 

De nieuwe gebouwen voor het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan 4 en van de Rudolf Steinerschool 

aan de Duitslandlaan 3 bieden een kans die we graag onder uw aandacht willen brengen: gezamenlijk groe-

ne stroom opwekken. Op de daken is plaats voor zeker 400 zonnepanelen. Die kunnen (CO2-vrije) elektrici-

teit produceren voor tussen de honderd en tweehonderd huishoudens. 

Beide schoolbesturen hebben ons, Coöperatie Spaarnezaam, de daken beschikbaar gesteld om daar twee 

zonnestroominstallaties (één op de school en één op het college) te gaan plaatsen. Het coöperatiemodel 

houdt in dat wij als coöperatie en u als eventuele inschrijver die installaties gezamenlijk financieren en be-

heren, waarbij het bestuur van de coöperatie de dagelijkse zaken regelt. Elke deelnemer investeert in één of 

meer zonnestroom(aan)delen. We berekenen de prijs per zonnestroomdeel op € 275,- Eén zonnestroomdeel 

wekt gemiddeld 225 kWh/jaar op. Die investering levert - naast minder CO2-uitstoot – ook financieel een 

gegarandeerd rendement op. 

We registreren de jaarlijkse stroomproductie van elk deel; we leveren de schone stroom aan een energiebe-

drijf. Voor die geleverde stroom ontvangen we gegarandeerd 14,6 cent per kilowattuur (kWh) over een peri-

ode van 15 jaar (volgens de nieuwe regeling die per 1 april 2021 ingaat). Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat vult de vergoeding per kWh aan als de marktprijs lager is. Dat betekent voor deelnemers 

dat in 9 jaar de investering is terugverdiend, waarna de installatie nog 6 jaar met die aanvullende subsidie 

draait en dus winst geeft. Ook daarna blijven de zonnepanelen stroom produceren; de installaties kunnen 

dan naar verwachting nog tien jaar mee. 

 

Aanpakken 

In Haarlem draaien nu acht van dit soort zonnestroominstallaties, opgezet en beheerd door energie-

coöperaties. Spaarnezaam heeft het zonnestroomdak op het gemeentekantoor Zijlpoort sinds 2016 in be-

heer. Wij werken zonder winstoogmerk, de bestuurders doen het werk als vrijwilliger. De bestuursleden 

brengen hun loopbaanervaring in financieel, technisch en bestuurlijk management in. Wat ons motiveert is 

dat we het klimaatprobleem willen aanpakken, de handen uit de mouwen willen steken voor een schonere 

toekomst en groene energie voor mensen beschikbaar willen maken. 

De leden/deelnemers van de coöperatie bepalen het beleid. De scholen stellen de daken beschikbaar en Co-

öperatie Spaarnezaam is uiteindelijk eigenaar van de installatie en juridisch verantwoordelijk. 

 

De coöperatieve zonnestroominstallaties werken in Nederland onder de zogenaamde postcoderoosregeling. 

Voor elk ‘dak’ kiest de coöperatie een centrale postcode, met de daar omheen liggende postcodegebieden 

(als ‘blaadjes van een roos’). Woont u in dat gebied, dan kun u meedoen. De regeling is vooral bedoeld voor 

mensen die zelf geen eigen dak hebben, of wiens dak niet geschikt is om er zelf zonnepanelen op te leggen.  

 

Twee ‘rozen’ 

Spaarnezaam wil twee installaties gaan plaatsen, en daarmee kunnen we twee ‘postcoderozen’ bestrijken.  

Roos 1: 2012, 2011, 2013, 2014, 2032, 2033, 2034, 2101, 2102 en 2106.  

Roos 2: 2034, 2012, 2033, 2035, 2037, 2036 en 2102. 



1/6/2021 Pagina 5 

 

Een flink gebied, maar het kan zijn dat u er buiten valt. Voor mensen die in het noordelijke deel van Haar-

lem wonen is er ook de mogelijkheid deel te nemen in zonnestroomprojecten van de coöperaties Haarlem 

Noorderlicht of Kweekzon.  

 

Laat ons weten 

Spaarnezaam zou heel graag willen weten of u geïnteresseerd bent om mee te doen in deze gezamenlijke 

opwekking van CO2-vrije elektriciteit. Daarom roepen wij u op naar deze website te gaan https://

spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project (daar kunt u zich opgeven als belangstellende, of 

direct als lid).  

Of u kunt een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarnezaam.nl . Dat verplicht tot niets, maar dan kunnen we u 

verder informeren, eventuele vragen beantwoorden en verdere stappen zetten. Als er behoefte aan is kun-

nen we ook via een zoom-sessie verdere toelichting geven en vragen beantwoorden. En we hopen op bete-

re tijden zodat we in het voorjaar, als corona hopelijk geen obstakel meer is, een informatiebijeenkomst 

kunnen organiseren om dit mooie project toe te lichten.  

 

Opgewekte groet,  

Het bestuur van Spaarnezaam 

 

Benno Boeters  

Gertjan Hulster,  

Harm Peters,  

Kwee Tjoe Houw,  

Liesbeth van der Maat 

 
 

https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project
https://spaarnezaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project
mailto:rudolfsteiner@spaarnezaam.nl


1/6/2021 Pagina 6 

 

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 

 

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 23 april 

Vrijdag 9 juli 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 
 
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
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