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JAARGANG 2020-2021 NUMMER  6— 20 november 2020                                                 editie Aziëweg 

       Agenda 

 
 
 
 
Woensdag 25 november 
* Handelingen 
 
Maandag 30 november 

  1e advent 
 
Woensdag 2 december 
* Handelingen 
 
Vrijdag 4 december 
 Sint Nicolaas: 13:00 vrij 
 
Maandag 7 december 
* 2e advent 
 
Woensdag 9 december 
* Handelingen 
 
Maandag 14 december 
* 3e advent 
 
Woensdag 16 december 
* Handelingen 
* Paradijsspel klas 3 
 
Donderdag 17 december 
* Kerstspel 
 
Vrijdag 18 december 
* Kerstviering, 12:00 vrij 
 
Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021 
* Kerstvakantie (ma 4 jan 
 is een studiedag) 
 
   
 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Na een mooi en ingetogen Sint Maartensfeest werken we toe naar de Ad-
ventstijd, Sinterklaas en Kerst. Dit is ook de tijd dat je het licht binnen laat 
schijnen. Daarbij maken wij gebruik van echte kaarsjes en kunstlicht. Als er 
kaarsen gebruikt worden doen we dat op een verantwoorde en veilige manier. 

 

De kinderen hebben een aantal weken geen euritmie gehad in verband met de 
afwezigheid van Manja. De verwachting is dat zij binnenkort weer gaat starten 
met de euritmielessen. 

 

Fijn is om te melden dat Leo (tuinbouw) langzaam gaat starten met het op-
pakken van werkzaamheden. Dat zal in eerste instantie gaan om kleine klus-
jes in of om de school. 

 

Namens het team een vriendelijke groet, 

Michiel 
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HANDELING: vanaf woensdag 25 november (7.55 uur)  

Beste ouders, 

in de aanloop naar Kerstmis is er voor kinderen van de onderbouw in dit schooljaar weer gelegenheid om 

deel te nemen aan de Handeling. Deze staat in het verlengde van het godsdienstonderwijs op school en deel-

name is geheel vrijwillig.   

In het bijzonder zijn de kinderen uit de klassen 1 en 2 voor het eerst uitgenodigd om met de Handeling ken-

nis te maken. Ook kinderen (uit hogere klassen) die tot nu toe niet hebben deelgenomen, zijn van harte wel-

kom! Normaal gesproken kunt u zelf als ouder eveneens bij de Handeling aanwezig zijn om mee te beleven of 

deze bijeenkomst naast het onderwijs een extra waarde meegeeft aan uw kind, helaas is dat onder de huidi-

ge coronaregels niet vanzelfsprekend. 

Data:   woensdagen 25 november, 2, 9 en 16 december.  

Aanvang:  8.00 uur. Graag om 7.55 uur aanwezig zijn voor de korte voorbereiding.  

De Handeling duurt een kwartier.  

Ter verdere informatie:  

Enkele maanden na de allereerste start heeft Rudolf Steiner, grondlegger van de vrijeschool, op verzoek van 

een groot aantal ouders indertijd al de Handeling geïntroduceerd. De wens van die ouders was dat er voor de 

kinderen ook een mogelijkheid zou komen om aan een religieuze bijeenkomst deel te nemen die bij de vrije-

school past. De Handelingen worden gehouden door leerkrachten die bij het godsdienstonderwijs betrokken 

zijn. Deze bijeenkomsten behoren niet tot het leerplan en worden door kinderen op vrijwillige basis bijge-

woond op tijdstippen buiten het lesrooster.   

De Handeling heeft een vast verloop en draagt een vanuit antroposofische achtergrond begrepen christelijke 

signatuur. Enkele vaste teksten worden uitgesproken, ook de kinderen spreken enkele teksten uit. Er wordt 

een passage uit het Nieuwe Testament voorgelezen, een Adventslied gezongen, instrumentele muziek ver-

zorgd. De ruimte waarin de Handeling plaatsvindt, wordt hiervoor specifiek ingericht.   

Voor eventuele vragen/informatie kunt u graag bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de godsdienstleerkrachten,  

Cornelis van der Zwet, cvdzet@rsschool.nl 

 

 

Geen Wintermarkt 

Helaas kan de wintermarkt dit jaar niet plaatsvinden. Om verkopers en 

potentiële kopers toch de mogelijkheid te bieden om met elkaar in con-

tact te treden, willen we de facebookpagina van de wintermarkt gebrui-

ken om berichten van verkopers te delen. 

 Komende tijd zullen we berichten delen van verkopers, waarbij ze hun 

waren en/of diensten zullen aanbieden. Je kunt dan rechtstreeks met ze 

in contact komen om toch die spullen aan te schaffen die je wellicht ook 

op de markt gekocht zou hebben. 

Door een vriendschapsverzoek naar ´Wintermarkt Haarlem´ op Face-

book krijg je de berichten te zien. Ook kun je natuurlijk zo af en toe 

naar de pagina gaan om te kijken wat er allemaal aangeboden wordt 

zonder een vriendschapsverzoek te doen. 

We hopen natuurlijk dat we volgend jaar wel weer een mooie markt 

kunnen hebben! 

Debby, Jolien en Jeroen 

mailto:cvzwet@rsschool.nl
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Sint Maarten in klas 1, enkele impressies 

    

 

 

 

 

 

 

  

Klas 5: Aardrijkskundeperiode, Rijn 
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Workshop Oloide maken voor collega’s en ouders -  zaterdag 28 

november  

De oloide is een vorm, door de wiskundige Paul Schatz (1898–1979) in 

1929 ontwikkeld op aanwijzingen van Rudolf Steiner. Je zou het een 6e 

platonisch lichaam kunnen noemen want het is alzijdig symmetrisch. De-

ze uitnodigende vorm wordt inmiddels in de industrie veelvuldig toege-

past voor het mengen van vaste stoffen en vloeistoffen. Ook wordt on-

derzoek gedaan naar toepassing bij aandrijvings- en windmolentechniek. 

  

Ontdek deze boeiende vorm zelf! 

Samen een dag met de handen uit de mouwen en praktisch aan het 

werk? 

 

Meer achtergrond en andere info over de oloide: http://houtmotief.nl/

oloide/ 

 

Frithjof de Zwart, docent houtbewerking bovenbouw, biedt een workshop 

oloide maken aan van 10.00-16.00 uur inclusief materiaal, koffie, thee 

en een gezamenlijke biologische lunch. Kosten € 45,= 

Zaterdag 28 november; 10-16.00 uur; 

Opgeven op antwoord@houtmotief.nl ovv. naam en oloide dag 28 no-

vember. 

 

Tot ziens 

Frithjof de Zwart 

 

Verslag Oloïde workshop 16 november 2019  

Toen ik met mijn zoon Victor tijdens de open dag van het Rudolf Steiner college in Haarlem op de  afdeling 

houtbewerking terecht kwam, waren we beiden onder de indruk. Niet alleen van de  mooie werkstukken en de 

professionele inrichting van de lokalen. Een opstelling van oloides had  in het bijzonder een enorme aantrek-

kingskracht op ons. Het was voor het eerst dat we deze  speciale vorm (bewust) onder ogen zagen. Een vorm 

zonder begin en einde, in totale eenvoud en  logica. De soepele beweging waarmee de vorm zich met minimale 

energie verplaatste  fascineerde. Ik kon mijn ogen en handen er niet vanaf houden! 

 

Niet lang nadat mijn zoon gestart was in klas 7 van het RS college, ontving ik een nieuwsbrief.  Toen ik las dat 

er een workshop oloide maken werd aangeboden, zag ik mijn kans schoon om te  ontdekken of ik deze vorm uit 

eigen handen kon laten komen. 

 

16 november was het zover. Na ontvangst door Frithjof op het RS college kregen de 16 deelnemers een intro-

ductie over de herkomst van de oloide, haar verschillende verschijningsvormen en toepassingen. Frithjof wist 

natuurlijk dat de deelnemers een pittige dag  tegemoet zouden gaan en hield de introductie daarom beknopt.... 

 

In het houtbewerking lokaal lagen prachtige blokken hout opgesteld - van hard beukenhout tot  zacht berken-

hout,  klein en groot. Aan de deelnemers de keuze met welke houtsoort en grootte ze  aan de slag wilden gaan. 

Enige zelfoverschatting is mij niet vreemd dus ging ik voor een flink blok  kersenhout.  

De eerste stap was het uittekenen van een zaagpatroon. Frithjof zaagde voor ieder de hoeken van  de blokken. 

De eerste en laatste keer dat er die dag een machine aan te pas zou komen! Daarna  waren we overgeleverd 

aan raspen, ‘bastaard-’, ‘zoetvijlen’ en schuurpapier. Vol overgave doken  we op onze oloides in wording. Hard 

werken dus, maar in de loop van de ochtend kwamen de  eerste richting oloide lijkende vormen tot leven. 

Ik merkte dat het me moeite kostte me los te weken van mijn project om te pauzeren tussen de  middag. Na 

de goed verzorgde, smakelijke lunch ging iedereen weer vol energie en focus verder  met het ontwaken van de 

mooie vorm. Toen kwam het moment dat ik voelde te ver te zijn gegaan  in het weghalen van hout, waardoor 

de juiste verhoudingen ineens ver te zoeken leken. Na enkele  gerichte aanwijzingen van Frithjof begon er na 

verloop van tijd zowaar toch iets te ontstaan. De  organische versmelting van twee haaks op elkaar staande 

cirkels leek te gaan lukken! 

Nadat de oloide haar uiteindelijke vorm had gekregen, begon de afwerkingsfase. Nu kwam het erop  aan het 

hout zo egaal en glad mogelijk te maken. Gezien de grootte van mijn oloide en de  hardheid van het hout (lees: 

zelfoverschatting) lukte het net niet deze voor het einde van de  cursus geheel af te werken. 

https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=171dd529d0&e=8cfecc7f14
https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=171dd529d0&e=8cfecc7f14
mailto:antwoord@houtmotief.nl
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Aan het eind van de dag hebben we elkaars oloide kunnen bewonderen en een rol-test gedaan.  Een aantal 

oloides rolden perfect rechtdoor! Mooi om te zien hoe enthousiast en trots iedereen op  zijn/haar eigen creatie 

was. In basis hetzelfde en toch allemaal anders. 

 

Geïnspireerd en voldaan ging ik huiswaarts, alwaar ik nog enkele avonden met korrel 400 schuurpapier aan de 

finishing touch werkte. Mijn zoon heeft de oloide op school van een mooi  laagje olie mogen voorzien. De oloide 

heeft inmiddels een prominente plek in huis gekregen. 

Voor iemand zoals ik die veel tijd achter beeldschermen doorbrengt was deze cursus een  verademing. Een hele 

dag (analoog) bezig zijn met maar een enkel doel. Iets met zoveel aandacht  kunnen maken geeft bijzonder 

veel voldoening. De workshop van Frithjof kan ik iedereen  aanbevelen, en ook zelf ben ik in de toekomst graag 

nog een keer van de partij.  

 

Joris van Seggelen. 
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Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Loes Smit: lsmit@rsschool.nl 
Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@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 : za 10 juli t/m zo 22 augustus  

 

Studiedagen 2021 

Maandag 4 jan 

Vrijdag 23 april  

 

Viering van de jaarfeesten 

Vrijdag 4 december Sint Nicolaas 

Woensdag 16 december Paradijsspel 3e klas 

Donderdag 17 december Kerstspel 

Vrijdag 18 december Kerstviering 

Dinsdag 19 januari Driekoningenspel 

Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis 

Vrijdag 12 februari Verkleedfeest 

Vrijdag 26 maart Palmpasen 

Donderdag 1 april Paasviering 

Vrijdag 21 mei Pinksterfeest 

Donderdag 24 juni Sint Jansfeest 

 

AKO (algemene klassenouder overleggen) 

Maandag 11 januari 

Woensdag 10 maart 

Maandag 17 mei 

 

 

 

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school 

 

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: ivm Sint Jansfeest start de school om 

  9.30 uur 

Donderdag 8 juli (laatste schooldag kleuters) 

Vrijdag 9 juli laatste (schooldag onderbouw) 

 

Ouderavonden 2021 

Dinsdag 19 januari klas 5b 

Woensdag 20 januari klas 4b 

Maandag 15 februari klas 2b 

Dinsdag 9 maart alle kleuterklassen 

 

Medezeggenschapsraad overleggen 

Dinsdag 8 december 

Dinsdag 26 januari 

Dinsdag 25 mei 

Dinsdag 22 juni (voorlopig) 

 

 

 

mailto:lsmit@rsschool.nl
mailto:mr@rsschool.nl

