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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  16— 1 juni 2022                         editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Pinksterweekend 

 Za 4 juni t/m ma 6 juni 
 
Avondvierdaagse 

 Di 7 juni t/m  vrij 10 juni 
 
Donderdag 23 juni 

 Sint Jansfeest  klas 1 t/m 6 
 
Vrijdag 24 juni 

 Sint Jansfeest kleuters 
 
Donderdag 14 juli 

 Laatste schooldag 12:00u 
uit 

 
Zomervakantie 

 Vrijdag 15 juli t/m zo 28 
augustus 

            (vrij 15 juli is studiedag) 
 
 

Maandag 29 augustus 

 Start van het schooljaar 
voor klas 1 t/m 6 

 
Dinsdag 30 augustus 

 Start van het schooljaar 
voor de kleuterklassen 

Haarlem, 1 juni 2022 

 

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

Vandaag is het ‘Internationale dag van de ouders’ en daarom zo fijn dat u 

weer aanwezig kon zijn bij het Pinksterfeest op school. Een vrijeschool zonder 

aanwezigheid van ouders is toch een beetje als een taart zonder kers... 

Alle collega's zijn druk geweest in de klassen en daarbuiten om zich voor te 

bereiden op het bezoek van de inspectie. We zijn gezamenlijk zeer goed op 

weg dus we zien het bezoek met vertrouwen tegemoet. Deze periode is ex-

treem druk voor alle collega's. Vanaf deze plek steek ik hen dan ook een hart 

onder de riem! 

Er zijn twee praktische kwesties die ik graag met u wil delen; vóór 08.25 uur is 

de deur van de school officieel nog niet geopend. Wanneer er iets afgeleverd 

moet worden of in een uitzonderlijk geval maken we natuurlijk een uitzonde-

ring op de regel. 

Na 13.00 uur wanneer er pauze is voor de hogere klassen is het niet de bedoe-

ling dat kleuters en/of peuters die onderweg naar elders zijn nog even op het 

schoolplein blijven met of zonder hun ouders. Wilt u daar zorg voor dragen? 

Om veiligheid te garanderen voor de jongsten is deze regel ooit ingevoerd en 

daarom willen we die graag handhaven. 

In deze maand start ik het contact en het inwerken van mijn opvolgster. Nu 

heb ik haar nog niet ontmoet maar van collega's en de bestuurder begrijp ik  
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dat zij enthousiast zijn over de keuze voor haar. Morgenmiddag ontvangt u daarover van Ithaka bericht. 

In mijn bericht over de formatie ben ik vergeten de kleuterklassen te benoemen: 

Kleuterklas 1 Daphne Arns, Maartje Lammers 

Kleuterklas 2 Astrid van der Vuurst de Vries, Barbara Nicolaas 

Kleuterklas 3 Jitske Lips, Barbara Nicolaas 

Juf Barbara verzorgt tevens het tuinonderwijs tijdens de afwezigheid van meester Leo en is dus niet meer in een 

klas van de onderbouw vertegenwoordigd. 

Het Pinksterfeest verbindt ons met elkaar, de natuur en de kern van het leven! Ik hoop dat u mee kon genieten 

van het feest en de sfeer die het brengt. 

Hartelijke groet, 

  

Michèle Swinkels 
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Sint Jan 2022 onderbouw  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezang van de vogels doorklinkt het domein van de lucht,  

De zegen van de planten ontkiemt uit het aardewezen,  

En mensenzielen verheffen zich met gevoelens van dankbaarheid tot de geesten van de wereld  

Rudolf Steiner  

  

Beste ouders,  

  

Het Pinksterfeest is amper voorbij en Sint Jan staat alweer voor de deur. Ook dit jaar weer in een andere vorm, 

op een andere plek. Vreugdevol dat we alle ouders weer welkom kunnen heten en we dit feest samen kunnen 

vieren en zo de zomer in kunnen luiden! En er is vuur!  

Wanneer: We vieren het feest dit jaar op donderdag 23 juni van 15:30 tot 17:30u. Zo kan u rechtstreeks na 

school naar het feest lopen!  

Waar: Op de tuin naast het Tennispad, achter de tijdelijke gebouwen van het Stedelijk Gymnasium (eerder van 

onze school)  

Wie: Alle kinderen van de onderbouw met hun ouders. Broertjes en zusjes welkom.   

Er is die dag een gewone schooldag waar de kinderen een deel van de dag een bloemenkrans voor  

tijdens het feest zullen maken.  

Wat: We zullen samen zingen, luisteren naar een Sint Jans verhaal, springen over een vuur en een kleine pick-

nick houden. Om 17:30u eindigt het feest en wordt iedereen verzocht het terrein te verlaten zodat de opruim-

ploeg aan de slag kan om het terrein weer netjes achter te laten.  

Hoe: - Alle kinderen nemen die ochtend een bundeltje lang gras mee en een paar (veld)bloemen om een bloe-

menkrans te maken die ze opzetten tijdens het feest.  

-Alle kinderen/gezinnen nemen een paar hapjes mee die gedeeld kunnen worden als zijnde een potluck en iets 

te drinken (alcoholvrij). Het is niet echt avondeten, maar eerder een hapje vooraf. Er zal per klas een plek zijn 

waar alles neergezet kan worden. Zorg voor een eigen picknickkleedje. Vrij Waterland zorgt voor kersen als ze 

er zijn. Afval graag in de afvalzakken. En schalen/borden aan het einde weer mee naar huis.  

 

De kinderen hebben dichte schoenen aan. Zonder dichte schoenen kan er niet over het vuur gesprongen wor-

den. De vuurmeesters zorgen voor een veilig vuur en een veilig springen. Er wordt in tweetallen gesprongen, 

enkel als de vuurmeesters een teken geven. De afspraken over het vuurspringen worden in alle klassen grondig 

besproken!   
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Verzoek: - We zijn te gast op dit terrein waar ook moestuinen van verschillende mensen zijn. De kinderen blij-

ven op het terrein wat we zullen afbakenen met wat versiersels.  

-Er zullen een paar mooie foto’s gemaakt worden. Graag mobiele telefoons achterwege laten.  

-Honden zijn niet toegelaten.  

Oproep: Is er iemand die gemakkelijk aan onbewerkt hout kan komen voor de vuren? Graag even een seintje 

bij Francesca of Jacomijn.  

  

In de tijd:  

15:30 Installeren. Kinderen zitten op aangewezen plek bij hun klas. Ouders er achter. Vuurschaal wordt aange-

stoken voor verhaal.   

15:45 Welkom en samen zingen rond het vuur. Het springvuur wordt in de verte tijdens het zingen aangesto-

ken door de huidige zesde klassers met fakkels. Feest is geopend!  

16:00 Verhaal  

16:30 Opening potluck  

16:50: Als de bel luidt, is het vuurspringen geopend! Als de bel weer luidt springen de laatste springers over 

het vuur en is het feest ten einde!   

17:30: Einde feest!   

Wij verheugen ons dit feest samen met jullie te vieren!  

Het lerarenteam  
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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   

Pinksteren : za 4 juni t/m ma 6 juni  

Zomervakantie : vrij 15 juli t/m zo 28 augustus  

  

  

Studiedagen 2021-2022  

Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vrije middagen 2021-2022  

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

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

