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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  2— 15 september 2021                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 

 

Woensdag 22 september 

 Ouderavond klas 1 
 
Donderdag 23 september  

 Ouderavond klas 3 
 
Dinsdag 28 september 

 Michaelsfeest kleuters 
 
Woensdag 29 september 

 Michaelsfeest onderbouw 
 
Vrijdag 1 oktober 

 Studiedag Ithaka  
          (Kinderen zijn vrij) 
 
Dinsdag 5 oktober 

 Ouderavond klas 6 
 
Dinsdag 12 oktober 

 Ouderavond klas 4 

 Ouderavond kleuters 
(19:45u tot 21:30u) 

 
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 
 
Dinsdag 16 november  

 Ouderavond klas 1 
 
Maandag 29 november 

 1e advent 
 
Vrijdag 3 december 

 Sinterklaas 13:00 vrij 
 
Maandag 6 december  

 2e advent 
 
 

 

 Haarlem, 15 september 2021  

  

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

  

Nu weet ik weer hoe het is… sinds vorige week maandag sta ik voor de klas. 

Door het vroegtijdig vertrek van de vervanger van juf Julia, werk ik samen met 

juf Sanja in de 5e. Wat roestig ben ik gestart, dat wel! Inmiddels zijn we geza-

menlijk hard aan het werk en, ik zeker, met veel plezier.  

Wel realiseer ik me voortdurend hoe moeilijk het vak toch is en hoeveel waar-

dering ik blijf houden voor al die collega’s die zich via allerlei vaardigheden die 

zij zo mooi beheersen, verbinden met jullie kinderen. Ik vind het mooi om ook 

weer mét hen te zijn.  

Na een succesvolle sportdag (zeker voor de bitter strijdende voetballende ou-

ders…) is de viering van het Michaelsfeest het volgende evenement op de ka-

lender. Op 29 september wordt dat gevierd. Met de klassenouders is er vrijdag 

aanstaande een ontmoeting gepland waarop we details daarover kunnen be-

spreken die dan weer naar u kunnen worden gecommuniceerd.  

Wat communicatie betreft heb ik een vriendelijk doch dringend verzoek aan u. 

Voor coronatijd was het gebruik van de mobiele telefoon op het schoolplein en 

in school niet toegestaan. We merken dat de gewoonte is losgelaten. Wilt u 

proberen om het terug te brengen in uw systeem? We wensen vurig een 

school zonder zichtbare en hoorbare mobiele telefoons!  
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Vanmiddag vond er een informatiemiddag plaats voor mogelijk nieuwe ouders. Het is fijn om te zien dat er veel 

belangstelling is voor onze vorm van onderwijs.   

Ten slotte laat ik u een tekening zien van een leerling die de eerste, voorzichtige herfststemming met pastelkrijt 

heeft weergegeven.  

Hartelijke groet,  

  

Michèle Swinkels  

Isabel klas 5 
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Michaël 

In de middeleeuwen is men begonnen het feest te vieren van de aartsengel Michaël. 

Dit wordt van oudsher op de 29e september gevierd. De engel Michaël versloeg de draak en 

verjoeg hem uit de hemel. Hij is de engel van de goede wil, de strijder tegen het duister, de 

schenker van de innerlijke moed. 

Hij wordt meestal afgebeeld met zwaard en weegschaal. Het zwaard is een attribuut om te 

strijden. Het hanteren van het zwaard vergt onderscheidingsvermogen en ik-kracht. De 

weegschaal is het attribuut om af te wegen. Het geeft de mogelijkheid een evenwicht te vin-

den. De schalen van de weegschaal zijn van koper, het metaal van de hartswarmte.  

In de Michaëlstijd vindt een seizoenswissel plaats van de zomer naar de herfst. Ook is het de tijd van de zonne-

wende. De aarde ontvangt minder kracht van de zon. Met dit wegtrekken van de zon, verlaten ook de groei-

krachten de aarde. De bomen worden kaal, dorre bladeren vallen neer, vlinders, kevers en andere insecten ver-

dwijnen voor de winter en vogels zoeken het warmere zuiden op. Weer andere dieren hamsteren nu en trekken 

zich terug voor een winterslaap. De natuur sterft, maar niet zonder de kiem achter te laten voor nieuw leven. In 

de zaden en vruchten die ons nu worden geschonken schuilt de kracht die ons helpt om de wintertijd te kunnen 

doorstaan.   

Ook wij mensen trekken naar binnen en zijn nu meer aangewezen op onszelf. We zijn actiever in de geest. Moed 

wordt verzameld om onszelf te kunnen zien tussen de verschillende polen; opkomst en ondergang, goed en 

kwaad, licht en duisternis, leven en dood…..  

Michaël geeft ons moed om de winter door te komen. De wind, die zich meer van zijn krachtigere kant laat zien 

in dit jaargetijde, waait alles van ons af. Het biedt ons de tegenkracht die ervoor zorgt dat we staande blijven en 

niet om waaien.   

Met de kleuters leven we met de seizoenen; we vieren het feest van Michaël in de vorm van een oogst-, herfst- 

en dankfeest. In de klas zijn we van tevoren al druk bezig met de voorbereidingen: We maken appelmoes en 

bakken brood. Ook versieren we de klas met allerlei zongerijpte heerlijkheden als rozenbottels, eikels, kastanjes 

en hop.  

 

Het Michaëlsfeest voor de kleuters   

Op dinsdag 28 september vieren we het Michaëlsfeest.   

We maken een wandeling naar Vrij Waterland terwijl we verschillende Michaëls –en herfstliedjes zingen.  

Als we in de appelboomgaard aankomen, zien we daar onder een appelboom het appelvrouwtje zitten.  

 

Het appelvrouwtje symboliseert Moeder Aarde. Zij geeft aan ieder kind met eerbied iets van de oogst van de aar-

de. Dit waardevolle geschenk is een glanzend appeltje dat met een zacht doekje gegeven wordt. Voor de kin-

deren is dit een gewichtig moment. De stemming is dan ook vol van respect, er wordt gefluisterd en de appeltjes 

worden bewonderd. Elk kind poetst zijn appeltje nog meer op.   

Appels en peren zijn ijzerhoudende vruchten; ijzer geeft ons kracht. Vruchten en granen zijn door de zon gerijpt 

en dragen dus veel warmte in zich; warmte wordt door koper gesymboliseerd. Zo worden de symbolen van Mi-

chaël door de kinderen beleefd.   

Wanneer we weer op school terug komen eten we ons heerlijke eigen gebakken feestbrood, appeltulband of pan-

nenkoeken of een vruchtenbowl.   

Aan het einde van de dag sluiten we het feest af met een speciaal Michaëlsverhaal over een meisje en een jon-

gen met een vlieger wat de juffen uitspelen als tafelspel. 
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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! 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Wist u dat er vanuit de gemeente Haarlem een fonds bestaat dat kinderen, die wegens beperkte financiële mid-

delen niet kunnen sporten of een instrument bespelen, de mogelijkheid biedt om dit wel te kunnen? Kijkt u eens 
op Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)  
Onze school heeft een intermediair voor aanvragen tussen ouders en de gemeente. U kunt met de administratie 

contact opnemen als u een aanvraag wilt doen via iharkema@rsschool.nl 

 

Éénwielers! 

Welke ouder vindt het leuk om onze éénwielers eens na te lopen en zonodig te repareren. 

Ook zouden we graag nog een paar (kleine) éénwielers erbij hebben, wie weet iets? 

 

mailto:cklerkx@rsschool.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/?gclid=EAIaIQobChMI-OW3rYrv8gIVBobVCh1JqwE2EAAYASAAEgId4fD_BwE
mailto:iharkema@rsschool.nl
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Hulp gevraagd rondom ons schoolplein 

Welke ouders willen meester Jasper en juf Astrid helpen om zaterdag 25 september om 13:00u rondom het 

schoolplein alles weer netjes te maken . We hebben een kruiwagen, voldoende scheppen en bezems. Heeft 

één van jullie misschien een goede heggenschaar? Graag opgeven bij Astrid, avdvuurst@rsschool.nl 

 

 

mailto:avdvuurst@rsschool.nl
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We hadden een vrolijke Opendag! 
 
Nieuwsgierige kinderen hebben instrumenten uitgeprobeerd en kennis kunnen maken 

met de docenten. 

Deze dag gemist? Alle proeflessen zijn nog tot de herfstvakantie gratis! 

  

Voor informatie: Vrije muziekschool Spaarne, Haarlem  

https://www.vrijemuziekschoolspaarne.nl/
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Buurtgezinnen 

Buurtgezinnen in Haarlem koppelt kinderen aan een steungezin, voor een speelafspraak of een weekend-

dag samen door te brengen.  
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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

