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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  1— 1 september 2021                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
Gewijzigde datum 
Vrijdag 10 september 

 Sportdag klas 1 t/m 6 
13:00u vrij. 

 
 
Gewijzigde datum 
Woensdag 29 september 

 Michaelsfeest   
 
 
Vrijdag 1 oktober 

 Studiedag Ithaka  
          (Kinderen zijn vrij) 
 
 
Herfstvakantie 

 Za 16 okt t/m ma 25 okt, 
ma is studiedag) 

 
 
Dinsdag 9 november 

 Schoolfotograaf klas 1t/m6 
 
 
Donderdag 11 november 

 Sint Maarten 13:00u vrij 

Haarlem, 1 september 2021  

  

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

 In relatieve rust zijn we dit schooljaar gestart. Goed voorbereid en met frisse 

moed. Het is wonderlijk om te zien hoe snel de schoolgemeenschap zich weer 

vormt. Het geeft me het beeld van een spiraal die 's ochtends inrolt en zich 's 

middags weer uitrolt. In- en uitademend gedurende de dag. Mooi hoor!  

De kinderen in de eerste klas hebben kennis gemaakt met de wereld van de 

taal. Die begint met de rechte en de kromme. Meester Jasper heeft bijgaande 

foto's gemaakt die laten zien hoe de kinderen dat op het bord hebben 

‘verwoord’.  

De natuur maakt zich langzaamaan op om tot rust te komen en vandaag ne-

men we afscheid van de meteorologische zomer. Toch hopen we nog op wat 

mooie nazomerdagen... wij, mensen, moeten echt eerst nog wat ‘moed’ verza-

melen en ons voorbereiden om het najaar en vooral de winter tegemoet te 

treden. Zoals ieder jaar kunnen en zullen we hiertoe de steun van Michaël 

goed gebruiken!  

 Van wat meer praktische aard is mijn vraag om de nieuwgebouwde fietsen-

stalling van het College niet te gebruiken. De stalling is van hen en niet be-

doeld voor onze leerlingen.   

De digitale schoolgids wordt aangepast en zal over niet al te lange tijd online 

staan. Daarin zijn wat adviezen opgenomen die gaan over het trakteren en 

kleding van kleuters. De kleuterjuffen hebben een duidelijk beeld van wat in de 

klassen als fijn maar ook als afleidend wordt ervaren en zij willen dat graag 

onder uw aandacht brengen. Daarom gaan ze in de bijlage vast vooruit.  
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De ouders van de vijfde klas zijn uitgenodigd voor de eerste ouderavond dit jaar, donderdagavond aanstaan-

de om 20.00 uur. Wij verzoeken u met één persoon te komen en vooral in goede gezondheid.   

Ten slotte ben ik blij om weer een klassenouderoverleg te kunnen plannen. Dat zal in de week van 13 septem-

ber zijn maar daarover zal ik hen nog informeren via een uitnodiging. Mocht u bepaalde onderwerpen in het 

overleg besproken willen hebben, aarzel dan niet uw punten in te brengen bij de klassenouders.  

  

Hartelijke groet,  

Michèle Swinkels  

  

Traktatie- en lunchbeleid Rudolf Steinerschool Engelandlaan  

 Om duidelijk over het voetlicht te brengen hoe het traktatiebeleid op onze school is geregeld vol-

gen onderstaand de door ons gemaakte keuzes daarin.  

Van oudsher wordt er op vrijescholen geen snoep getrakteerd. Binnen onze visie op gezond eten is daarvoor 

weinig ruimte. Dat geldt ook voor het meenemen van luxe koeken in de broodtrommeltjes of zuiveldranken en 

limonade in de drinkbekers.   

Wél wordt er traditioneel veel gebakken, thuis door ouders. Daarbij wordt vaak rekening gehouden met de hoe-

veelheid gebruikte suiker en de ingrediënten zijn niet zelden van biologische oorsprong. De biologisch-

dynamische tuinbouw heeft zijn oorsprong in de antroposofie. Daarom worden veel biologische producten ge-

bruikt. De lunch kan naast brood of pasta ook bestaan uit soep, groente, fruit en/of noten bijvoorbeeld.  

In de zomer als het warm is wordt er natuurlijk ook wel op ijs getrakteerd. Bij wijze van uitzondering. Overigens 

zijn daarin ook keuzes te maken ten aanzien van de gebruikte grondstoffen.   

De traktaties zijn van bescheiden hoeveelheid.  

Wanneer leerlingen geen suiker mogen of allergisch zijn voor andere stoffen, dan wordt dat aan het begin van 

het schooljaar aan juf of meester verteld. De leerkracht communiceert dat aan haar klassenouder en die op 

haar of zijn beurt weer aan alle ouders, zodat iedereen op de hoogte daarvan is wanneer hun zoon of dochter 

jarig is en mag trakteren. Mocht het niet lukken om een ‘speciale’ traktatie voor een allergisch kind te maken 

of vinden, dan hebben de leerkrachten iets in de klas voor noodgevallen.  

Mocht er simpelweg geen tijd beschikbaar zijn om te bakken; kopen mag natuurlijk ook. Houd dan rekening met 

bovenstaande en houd het klein en/of verpak het leuk.  

 

Kleding kleuters 

 Kleuters moeten lekker kunnen spelen en rennen, daarbij zichzelf kunnen zijn en een beetje vies mogen wor-

den. Daarom mogen de prinsessenjurken voor thuis bewaard blijven.   

Omdat het vrijeschoolonderwijs stoelt op het laten spreken van echte, waardevolle beelden, past het niet om 

kleding te dragen met afbeeldingen van tv-figuren zoals Frozen of Spiderman. Afbeeldingen van dino’s, mon-

sters of aliens passen evenmin in deze opvatting.  

In de kring is het niet altijd makkelijk voor kinderen om zich op de juf te concentreren. Wanneer kinderen dan 

bijvoorbeeld klaparmbanden dragen of een t-shirt met veranderpailletten, zijn ze voortdurend afgeleid. Daarom 

het verzoek om de kleuters geen sieraden te laten dragen of genoemde t-shirts.  

Tot slot vragen we u om de schoenen met veelkleurige lichtjes niet aan te geven tijdens de adventstijd. In de 

klas is het sfeervol donker met alleen kaarslicht. De veelkleurige lichtjes leiden af van waar het in de klas wer-

kelijk om gaat en maken inbreuk op het ‘beeld’.  Daarom vragen wij u de kinderen in die tijd met gewone 

schoenen aan naar school te laten gaan.  

Samenvattend vragen wij om:  

geen prinsessenjurken, verkleedkleren en/of hoge hakjes te laten dragen  

geen beelden van tv of ‘enge’ afbeeldingen op de kleding aan te geven  

geen voetbalkleding en -schoenen aan te geven  

geen kralensieraden, klaparmbanden en frutsels aan en/of mee te geven  

geen make-up mee naar school of op de gezichtjes  

liever geen nagellak en ‘tattoes’  
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School bibliotheek 

Na een jaar van investeren om ons technisch leesonderwijs te verbeteren, is een mooie bibliotheek voor de kin-

deren en leerkrachten onze volgende grote wens. Goede, grappige, informatieve, spannende, mooie boeken 

helpen om de kinderen enthousiast aan het lezen te krijgen en te houden. Nu was de schoolbibliotheek (die op 

dit moment verdeeld is over de verschillende klassen) al aardig verouderd. Zo nu en dan mochten we wat nieu-

we boeken verwelkomen, maar lang niet genoeg. Ik ben heel blij u te vertellen dat we dit jaar, met behulp van 

de Leesvink, onze schoolbibliotheek grondig gaan aanpakken. Naast saneren van de oude boeken, worden heel 

veel nieuwe boeken besteld en gaan we uiteindelijk zelfs weer een centrale bibliotheek voor de leerlingen reali-

seren! 

 De eerste stap in dit proces is dat we op 23 september alle boeken op school gaan uitzoeken. Daar hebben we 

uw hulp bij nodig! Wie van u (ongeveer 8 ouders) zou kunnen en willen helpen en is de hele dag vanaf 8:30 uur 

beschikbaar? Mocht u mee willen helpen, dan kunt u een mail sturen naar Chantal: cklerkx@rsschool.nl. Ik zal 

met de werkgroep al een keer van tevoren afspreken, zodat we goed voorbereid aan de slag kunnen! 

Ik heb er heel veel zin in om, samen met u en de Leesvink, een splinternieuwe bibliotheek voor de kinderen te 

creëren! 

 

Hulp gevraagd voor de sportdag op vrijdag 10 september 

Om deze dag tot een succes te maken is hulp van ouders hard nodig! 

We zijn nog opzoek naar minstens 5 enthousiaste ouders die het leuk vinden om een groepje te begeleiden. Ook 

zijn we opzoek naar 3 ouders met EHBO ervaring.  

Als u wilt helpen kunt u een mail sturen naar: mark.schutte.flinkfit@gmail.com 

 

Jaarplanner 2021-2022 

Een dezer dagen is onze jaarplanner compleet en zullen wij deze met jullie delen via de mail. 

 

mailto:cklerkx@rsschool.nl
mailto:mark.schutte.flinkfit@gmail.com
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Zomervakantie-tijd 

Eigenlijk hebben alleen schoolgaande kinderen een zomervakantie van zes we-

ken. De meeste volwassenen moeten het met een aanzienlijk kortere periode 

doen. Vakantie ‒ als aaneengesloten periode van vrije dagen waarin je mees-

ter bent van je eigen tijd ‒ bestaat nog niet zo lang. Nog geen eeuw geleden 

hadden de meeste mensen alleen losse vrije dagen: zondagen, christelijke 

feestdagen en heiligendagen. Tegenwoordig zien we vakantie als een verwor-

ven recht, vroeger werd vrije tijd geregeld door de kerk. 

 

 

Dat de zomer geen feestdagen kent, betekende dus ook dat je in die periode geen vrije dagen had. In de 

agrarische samenleving van toen was de zomer ook bepaald geen tijd van luieren en nietsdoen. Op het land 

moest er juist hard gewerkt worden. Kinderen bleven thuis van school om te helpen, want alle handen kon-

den gebruikt worden, ook de kleinste. Dat de scholen dicht gingen, had een praktische reden. Vakantie kon 

je het niet noemen, laat staan feest. Niet naar school gaan had te maken met allerminst feestelijke omstan-

digheden. 

De omstandigheden zijn in de loop van de tijd veranderd. Onze samenleving is niet langer agrarisch te noe-

men en de komst van machines heeft het werk op het land lichter gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk dat 

in onze tijd een innerlijke kwaliteit van de zomer aan het licht kwam: het is in de zomer gemakkelijker dan in 

andere seizoenen om je los te maken van dagelijkse beslommeringen. Zélfs als je niet op vakantie gaat, 

maar ‘gewoon’ thuis blijft. 

 

Loslaten en vergeten 

Wat gebeurt er eigenlijk met ons in de zomer? In de natuur zien we dat de periode van groei en bloei al aan 

het begin van de zomer eindigt, als de zon rond het Sint-Jansfeest op zijn hoogst staat. Maar pas tegen het 

eind van augustus wordt het eerste verwelken zichtbaar. Opeens ziet het groen aan de bomen er oud en moe 

uit en kleuren de randen van het kastanjeblad roestbruin. Eind juni zijn de dagen het langst en het lichtst, 

maar pas na half augustus merken we dat het ’s avonds weer eerder donker wordt. In de zomer lijkt alles in 

de natuur even stil te staan. Líjkt, want onopvallend nemen de vruchten aan de bomen ‒ de kersen en prui-

men, de appels, peren en druiven ‒ de warmte van de zon in zich op. Langzaam verandert hun kleur van 

groen in 

helderrood, warmgeel of dieppaars. En langzaam worden ze groot, sappig en zoet. 

Eigenlijk gebeurt met schoolkinderen ook zoiets. Bij de afsluiting van het schooljaar, eind juni, begin juli, 

worden hun vorderingen beoordeeld in een getuigschrift of rapport. Daarna laten ze alles los ‒ het is vakan-

tie. En juist door de leerstof los te laten en te ‘vergeten’ wordt hij innerlijk verwerkt. Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar blijkt vaak dat een kind in de zomer ongemerkt een sprong vooruit heeft gemaakt. Het is 

helemaal klaar voor een hogere klas. 

 

In slaap vallen 

Het loslaten van de dagelijkse beslommeringen heeft de zomer gemeen met een feestdag: die verloopt ook 

anders dan een gewone dag. Net als de vakantie breekt een feest de eentonigheid van alledag. Maar feesten 

doen ook iets wat de zomer niet doet: ze maken je wakker. 

De zomer is juist meer een soort ‘in slaap vallen’. Als je in slaap valt, glip je uit je lichaam ‒ als je wakker 

wordt, keer je er weer in terug. Ook in de zomer stap je een beetje ‘buiten jezelf’. Letterlijk, omdat je meer 

dan in andere seizoenen buiten leeft. Maar ook figuurlijk: je stapt even uit de vaak beperkende cirkel van 

dagelijkse beslommeringen. Hierdoor stel je je open voor wat er aan nieuwe, andere ervaringen en ontmoe-

tingen buiten die cirkel ligt. 
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Een zon in jezelf 

Door nieuwe ervaringen en ontmoetingen kun je voeling krijgen met een kracht die paradoxaal genoeg niet 

buiten, maar juist in jezelf ligt. ‘De morgen is wijzer dan de avond’, zegt een Russisch spreekwoord. Het 

begin van de zomer is als de avond ‒ je valt in slaap ‒ en de zomer zelf is als de nacht. In de nacht laat je 

de dag los om uit een onbekende bron van levenskracht te putten. Daarom sta je ‘s ochtend uitgerust weer 

op. Uit de ‘nacht’ van de zomer word je uitgerust en ‘wijzer’ wakker, omdat je ‒ bewust of onbewust ‒ in 

aanraking bent gekomen met een innerlijke bron van kracht. Want door het dagelijks bestaan even los te 

laten krijg je opnieuw voeling met wie je eigenlijk bent, met je eigenlijke drijfveren in het leven, je dromen 

en je idealen. Je eigenlijke zelf is een innerlijke zon die in het leven van alledag soms wat uit zicht raakt. 

Die zon in jezelf is een inspiratiebron waaruit je de kracht put om na de zomer opnieuw te beginnen, iets 

anders te gaan doen of dingen anders aan te pakken. Soms kun je nog weken na de zomer de vruchten er-

van plukken. 

 

Tineke Croese 

 

 

 

 

 

  

 

 

Spaarnezaam heeft groen licht voor zonnestroomdak!  

In de eerste week van augustus kregen we bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) dat onze subsidieaanvragen voor het zonnestroomproject op de daken van het gerenoveerde pand 

aan de Duitslandlaan van de Rudolf Steinerschool en de nieuwbouw op de Belgiëlaan zijn gehonoreerd. 

Goed nieuws dus, we kunnen verder!  

De nieuwbouw en renovatie van de scholen naderen voltooiing, de oplevering wordt eind okto-

ber verwacht. Daarna kunnen de zonnepanelen en omvormers geplaatst worden en 

de nodige kabels getrokken. De installaties zullen gereed zijn wanneer beide scholen eind december hun 

intrek in de gebouwen nemen.  

Hoewel er al veel belangstelling is, zijn nieuwe deelnemers in de zonnestroominstallatie zeker welkom want 

‘het dak is nog niet vol’. Nu er zekerheid is over de subsidie, is het tijd voor een eindspurt om nog meer 

deelnemers te werven en zo het volledige investeringsbedrag bijeen te brengen. U kunt ons daarbij helpen 

want mond tot mond-reclame werkt! Dus als u in uw omgeving mensen kent die willen bijdragen aan duur-

zaamheid, wijs ze dan vooral op deze mogelijkheid.   

Ga voor meer informatie naar www.spaarnezaam.nl, of kom op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur naar de 

informatiebijeenkomst voor belangstellenden in de grote zaal van het Rudolf Steiner College aan de Enge-

landlaan 2, waar de plannen worden toegelicht en vragen worden beantwoord door het bestuur 

van Spaarnezaam.   

Graag tot ziens!  

Vriendelijke groet van de bestuursleden van Spaarnezaam,   

Liesbeth van der Maat, Gertjan Hulster, Kwee Tjoe Houw, Harm Peters en Benno Boeters  
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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   

Herfstvakantie : za 16 oktober t/m ma 25 oktober   

Kerstvakantie : za 25 december t/m ma 10 januari  

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 1 oktober studiedag Ithaka  

Ma 25 oktober (aansluitend na de herfstvakantie)  

Ma 10 januari (aansluitend na de kerstvakantie)  

Vrij 22 april (aansluitend voor de meivakantie)  

Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vrije middagen 2021-2022  

Vrijdag 10 september 13:00 vrij (Sportdag) 

Donderdag 11 november 13:00u vrij (Sint Maarten)  

Vrijdag 3 december 13:00u vrij (Sint Nicolaas)  

Vrijdag 24 december 12:00u vrij (Kerstviering)  

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

