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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  10— 16 februari 2022                         editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
Vrijdag 18 februari 

 Verkleedfeest, 13:00u uit 
 
Voorjaarsvakantie : 

 za 19 febr t/m zo 27 febr 
 
Woensdag 16 maart 

 Schaatsen klas 1 t/m 6 
 
Vrijdag 8 april 

 Palmpasen 13:00 vrij 
 
Donderdag 14 april 

 Paasfeest 13:00 vrij 
 
Paasweekend 

 Vrij 15 apr t/m ma 18 april 
 
Meivakantie 

 Vrij 22 apr t/m zo 8 mei 
            (vrij 22 apr is studiedag) 
 
Hemelvaartsweekend 

 Do 26 mei t/m zo 29 mei 
 
Vrijdag 3 juni 

 Pinksterfeest 13:00 vrij 
 
Pinksterweekend 

 Za 4 juni t/m ma 6 juni 
 
Avondvierdaagse 

 Di 7 juni t/m  vrij 10 juni 
 
Vrijdag 24 juni 

 Sint Jansfeest 13:00 vrij 
 
Donderdag 14 juli 

 Laatste schooldag 12:00u 
uit 

 
Zomervakantie 

 Vrijdag 15 juli t/m zo 28 
augustus 

            (vrij 15 juli is studiedag) 

Haarlem, 16 februari 2022 

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

 

Eindelijk! Na de aankomende voorjaarsvakantie zullen de regels waaraan we 

ons zo lang moesten houden, zijn ingetrokken. Het zal voor velen een verade-

ming zijn. 

Toch nodig ik u nog niet uit in de school op een andere manier dan tot nu toe 

het geval was.  

Omdat de verwachting is dat veel mensen ziek zullen worden en inmiddels ook 

al zijn, wil ik nog een slag om de arm houden. Het aantal beschikbare leer-

krachten buiten onze eigen collega's is minimaal. Ook vandaag en morgen kan 

ik de derde klas-leerlingen niet ontvangen op school (maar gelukkig wel vrij-

dag op het verkleedfeest!) omdat juf Jacomijn uiteindelijk toch geveld is door 

corona. Ook voor de vijfde klas wordt het spannend om vrijdag te kunnen ko-

men. Juf Sanja is ziek en ook voor haar is geen vervanging.  

De leerkrachten die hebben vervangen de afgelopen tijd zijn moe en hebben 

veel extra gewerkt. Hen ben ik dankbaar voor hun inspanningen en ik hoop dat 

de druk op ons allemaal afneemt. Ook Daniel Roser bedank ik via deze weg 

nogmaals voor het vervangen van meester Jasper in de eerste klas. Het was 

voor de kinderen een groot plezier!   

De voorjaarsvakantie is welkom. 

Graag zou ik de periode na de vakantie iedereen fit en gezond zien maar voor-

al houden! Er is kostbare onderwijstijd verloren gegaan waarvan ik hoop dat 

we die nu wel efficiënt kunnen benutten. De puzzel om openvallende plekken 

in te vullen blijft lastig maar we blijven positief! 
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In de tussentijd gaan we door met al het andere werk dat op school moet worden gedaan, het analyseren van 

de gemaakte toetsen, het verlenen van zorg daar waar nodig, maar ook nadenken over de verdere verbetering 

van het plein bijvoorbeeld. Uiterlijk in de zomervakantie wordt het tweede gedeelte van het plein aangepakt en 

opnieuw bestraat. De formatie van volgend jaar staat ook weer op het programma en de verdere ontwikkeling 

van beide scholen die nu, na de verhuizing van onze collega's naar de Duitslandlaan, zo dicht bij elkaar gehuis-

vest zijn. 

Genoeg te doen! 

Het mooie, nieuwe pand van het Rudolf Steiner College is ook in gebruik genomen. Het zal u niet ontgaan zijn 

dat de verkeerssituatie in de ochtend tot levensgevaarlijke situaties leidt. De wijkraad, het College, de Ge-

meente Haarlem en andere betrokkenen werken aan een veiligere doorstroom. Voor nu verzoek ik u met klem 

om, wanneer u met de auto naar school komt, te parkeren op het Salieveld en NIET op de Engelandlaan. 

Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie toe en ik kijk reikhalzend uit naar de periode daarna waarin het voorjaar 

zich ook echt zal aandienen. 

Hartelijke groet, 

Michèle Swinkels 

 

Wie gaat er mee? 

Organisatoren gezocht: Wij zijn een gezellige, resultaatgerichte, chocola-etende groep ouders van de Engeland

- en Duitslandlaan die met veel plezier de Avondvierdaagse organiseren. Dit jaar en volgend jaar wordt de 

groep kleiner omdat van sommigen de kinderen de school verlaten. 

Wie komt mee organiseren? Je kunt dan dit jaar ‘inlopen’. We vergaderen ongeveer 3x in de periode maart tot 

juni en we hebben een uitgewerkt draaiboek. De Avondvierdaagse zelf is altijd dinsdag tm vrijdag na Pinkste-

ren. Er zijn allerhande taken, van administratie en nieuwsberichten tot posters maken en routes controleren of 

vernieuwen. 

 

We verwelkomen graag nieuwe leden! Als je vragen hebt kan je contact opnemen met 

Duveken, Ellen, Jolien, Joris, Ellen en Jindra  of via mail: a4drss@gmail.com 

 

Hartelijke groeten, het A4D team  

mailto:a4drss@gmail.com
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Verkleedfeest 

Vrijdag 18 februari vieren we het verkleedfeest, alle kinderen ko-

men dan verkleed naar school. In de kleuterklas komen zij als een 

figuur uit de sprookjeswereld zoals een prins of prinses, ridder of 

kabouter. Wat ook kan is als dier, boer, boerin, engel of tove-

naar.  Echter: niet als iets engs als draak of haai en geen figuren 

van de tv, zoals Superman, Spiderman, Elsa of Anna.  En zonder 

maskers of gezichtsbedekkende schmink.   

Die dag hoeft er geen brood mee van thuis, we eten dan pannen-

koeken.  

 

 

 

                                                                                     

Tekening van Fabiënne uit de kleuterklas 

“een schaatsertje” 
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Oproep voor materialen voor de Vrijeschool in Zuid Afrika 
  
Oktober jl. heeft onze collega, Maaike Honig van Vrijeschool de Lindeboom, op de Waldorf School in Zuid-Afrika 

gewerkt, een vrijeschool waar zij jaren geleden ook heeft gewerkt. Dit keer is er veel aandacht besteed aan het 

opzetten en starten van handwerklessen, gymlessen en nog veel meer.  
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Workshop oloide maken 

 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. Deze 

uitnodigende vorm wordt inmiddels in de industrie veelvuldig toegepast voor het mengen van vaste stoffen en 

vloeistoffen. Ook wordt onderzoek 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 6 uur inclusief 

materiaal, koffie, thee en een gezamenlijke biologische lunch. Kosten € 45,= 

Zaterdag 5 maart; 10-16.00 uur; 

Opgeven op oudercursus@rscollege.nl ovv. naam en oloidedag 5 maart. 

 

Graag tot ziens 

Frithjof de Zwart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 

https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=e31f7b4c83&e=8cfecc7f14
mailto:oudercursus@rscollege.nl
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Verslag Oloïde workshop 16 november 2019 

  

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

de  afdeling houtbewerking terechtkwam, waren we beiden onder de indruk. Niet alleen van de  mooie werk-

stukken en de professionele inrichting van de lokalen. Een opstelling van oloides had  in het bijzonder een 

enorme aantrekkingskracht 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 

introductie 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 be-

knopt.... 

 

In het houtbewerkingslokaal 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 blok-

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

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

Hard werken dus, maar in de loop van de ochtend kwamen de  eerste richting oloide lijkende vormen tot le-

ven. 

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, waar-

door 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 kregen, begon de afwerkingsfase. Nu kwam het eropaan 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. 

Aan het einde 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 oloïde op school van een mooi  laagje olie mogen voorzien. De oloi-

de 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 bijzon-

der 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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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 

 

Vakanties schooljaar 2021 - 2022   

Voorjaarsvakantie : za 19 februari t/m zo 27 februari  

Paasvakantie : vrij 15 april t/m ma 18 april  

Meivakantie : vrij 22 april t/m zo 8 mei  

Hemelvaartsvakantie : do 26 mei t/m zo 29 mei  

Pinksteren : za 4 juni t/m ma 6 juni  

Zomervakantie : vrij 15 juli t/m zo 28 augustus  

  

  

Studiedagen 2021-2022  

Vrij 22 april (aansluitend voor de meivakantie)  

Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vrije middagen 2021-2022  

Vrijdag 18 februari 13:00 vrij (Verkleedfeest)  

Vrijdag 8 april 13:00 vrij (Palmpasen)  

Donderdag 14 april 13:00u vrij (Paasfeest)  

Vrijdag 3 juni 13:00u vrij (Pinksterfeest)  

Vrijdag 24 juni 13:00u vrij (Sint Jansfeest)  

Donderdag 14 juli 12:00u vrij (laatste schooldag)  

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

