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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  3— 29 september 2021                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
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, 30 september 2021 

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

Michaelsdag! De kinderen waren enorm enthousiast en vol goede moed om de 

dag aan te gaan. En dat hébben ze gedaan... enkele ronden konden er worden 

gespeeld totdat de regenval zo erg werd dat we echt genoodzaakt waren om te 

stoppen. De 6e klas heeft hard gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van 

alle beproevingen. In de klassen is er daarna voortgeborduurd op Michael en 

gelukkig dankzij het appelvrouwtje en behulpzame ouders waren er voor ieder-

een heerlijke pannenkoeken en appels. Waarvoor dank! 

De kleuters vierden het Michaelsfeest een dag eerder. Onnodig te zeggen dat 

dat een goede keuze is geweest gezien het weer. Het leverde prachtige herfst-

beelden op van de kinderen met het appelvrouwtje in de tuin op Vrij Water-

land. 

Het is fijn dat er weer ouders actief zijn in en rond de school. Opnieuw hebben 

ouders en juf Astrid en meester Jasper gewerkt aan het groen en het vuil 

rondom het plein. Met groot plezier kunnen we zeggen dat nog voor het einde 

van dit jaar een start gemaakt wordt met groot onderhoud aan het plein. Dat 

geeft de burger moed! 

De leerkrachten starten volgende week met de oudergesprekken. Een eerste 

indruk na deze zomer over de ontwikkelingsstappen van uw kind(eren).  

Morgen tot slot is er studiedag. We buigen ons over een thema van deze tijd 

onder leiding van Gert Biesta. De kern van de discussie zal gaan over het pe-

dagogisch moment in het hart van het onderwijs. 

Graag informeer ik u daar later verder over. Voor nu wens ik u vast een mooi 

weekend toe. 

Michèle Swinkels 
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Boekenmarkt!! 

Op woensdag 6 oktober, het begin van de Kinderboekenweek, organiseert klas 6 een boekenmarkt. 

Deze boekenmarkt zal plaatsvinden op het schoolplein tussen 13:00- 14:00 uur. De prijzen per boek zullen vari-

ëren tussen de  €0,50 en €2,- 

Graag met gepast geld betalen. De opbrengst zal worden gebruikt om het eindkamp van klas 6 te bekostigen. 

Er zitten heel veel mooie en goede kinderboeken tussen! 

 

 

Vele handen.... 

Afgelopen zaterdag hebben we met vereende krachten de heg geknipt en geveegd rondom het hek van het 

schoolplein. Het was erg leuk en fijn om dat samen te doen! Als de blaadjes vallen kunnen we wellicht weer met 

vele handen alles opruimen en het plein zelf netjes maken.  

Alle helpers bedankt! 

Jasper en Astrid 
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De weegschaal in Michaëlstijd 

 

In onze kleuterklas staat in de Michaëlstijd een weegschaal op het ronde tafeltje. De oudste kinderen mogen 

om beurten iets in de weegschaaltjes leggen: welke verschillende dingen zouden evenveel wegen? Zijn de 

schaaltjes in evenwicht? 

De eerste pakt 2 eikeltjes, dan vraag ik de volgende nog iets wat ánders is te zoeken in de klas. Het hulsel 

van de kastanje blijkt heel licht te zijn, daar moet nog iets bij. Een jongen pakt een grote steen, dat vindt 

hij wel stoer, maar vergeet de opdracht. Nog maar een steen zoeken die even zwaar is. 

Een meisje gaat echt op zoek naar kleine dingetjes die ze er in kan leggen, het houten eekhoorntje, een 

poesje. 

Steeds kijken de kinderen: is er evenwicht? Het is nog niet voor iedereen duidelijk waar je wat bij moet leg-

gen, maar de andere kinderen helpen dan. 

Of de schaaltjes in evenwicht zijn, ervaren de kinderen vanuit hun eigen evenwichtspunt. Denk maar eens 

aan je eigen gevoel als een schilderij scheef hangt. Altijd proberen we weer een evenwicht te zoeken in ons-

zelf, een “midden”, want dan voel je rust en harmonie. 

In de klas zijn er kinderen die graag het spel bepalen, we helpen ze daar wat evenwichtiger mee om te gaan 

als andere kinderen ook “aan de beurt” mogen komen. Of een kind wat het moeilijk vind om met anderen te 

gaan spelen, samen fruit te laten verkopen in het “fruitwinkeltje”. 

Michaël staat in het midden tussen de twee machten die ons naar beneden of naar boven willen trekken, uit 

ons midden. Naar beneden het materialisme in of naar boven de illusies in. Daarom is het goed te weten of 

we uit evenwicht zijn en de plek in ons hart te kunnen voelen waar liefde leeft en waarin we in het midden 

terugkeren. Door in de kleuterklas dit evenwicht uiterlijk te ervaren, wordt dit ook binnenin aangesproken. 

We proberen in alles om de kinderen “evenwichtiger” te laten worden. 

Astrid 
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Workshop Oloide-maken voor ouders op zaterdag 20 november 

De oloide is een vorm, door de wiskundige Paul Schatz (1898–1979) in 1929 ontwikkeld op aanwijzingen van Ru-

dolf Steiner. Je zou het een 6e platonisch lichaam kunnen noemen want het is alzijdig symmetrisch. Deze uitnodi-

gende vorm wordt inmiddels in de industrie veelvuldig toegepast voor het mengen van vaste stoffen en vloeistof-

fen. 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 10.00-16.00 uur 

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

Zaterdag 20 november 10-16.00 uur; 

Opgeven op oudercursus@rscollege.nl ovv. naam en oloidedag 20 november. 

 

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 hout-

bewerking terechtkwam, waren we beiden onder de indruk. Niet alleen van de  mooie werkstukken en de professi-

onele inrichting van de lokalen. Een opstelling van oloïdes 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 ver-

plaatste  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 oloïde maken werd aangeboden, zag ik mijn kans schoon om te  ontdekken of ik deze vorm uit ei-

gen handen kon laten komen. 

 

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

over de herkomst van de oloïde, 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 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 blokken. De 

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

pen, ‘bastaard-’, ‘zoetvijlen’ en schuurpapier. Vol overgave doken  we op onze oloïdes in wording. Hard werken 

dus, maar in de loop van de ochtend kwamen de  eerste richting oloïde 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 

mailto:http://houtmotief.nl/oloide/
mailto:oudercursus@rscollege.nl
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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 oloïde haar uiteindelijke vorm had kregen, begon de afwerkingsfase. Nu kwam het erop  aan het 

hout zo egaal en glad mogelijk te maken. Gezien de grootte van mijn oloïde 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 oloïde kunnen bewonderen en een rol-test gedaan.  Een aantal 

oloïdes 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 

oloïde 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 bij-

zonder veel voldoening. De workshop van Frithjof kan ik iedereen  aanbevelen, en ook zelf ben ik in de toe-

komst graag nog een keer van de partij.  

 

Joris van Seggelen. 

 

 

 

 

Russisch sprookje Wassilissa 

Op zaterdag 16 oktober om 17.00 uur en zondag 17 oktober om 11.00 uur spelen ‘Nicole & Martin’ hun Ne-

derlandse première van het Russische sprookje: ‘Wassilissa’. 

Zij staan vanaf 12 oktober op ‘Landgoed Rorik’ aan de rand van Beverwijk. Een groen, circulair paradijsje met 

biologische tuinderij, appel- en perenboomgaard, wijngaard en allerhande initiatieven die er in opbouw zijn. 

Zij bieden de Zwitserse theatercompagnie ‘Nicole & Martin’ een plaats, waar eindelijk weer ruimte is voor eve-

nementen. 

Zo zijn de twee schoolvoorstellingen op donderdag en vrijdag al geheel uitverkocht, maar zijn er bij het begin 

van de herfstvakantie twee openbare voorstellingen in hun prachtige ronde witte circustent, die naar de 

nieuwste richtlijnen, weer helemaal uitverkocht mag worden. Na de lastige coronajaren, zijn zij voor het eerst 

weer in Nederland. 

Twee keer eerder zouden zij bij ‘Vrije school Zaanstreek’ komen, beide keren door coronarichtlijnen onmoge-

lijk. Hun komst daar is nu gepland voorjaar/zomer 2022 

Zij trekken met hun rode vrachtwagens en houten romantische woonwagens al 22 jaar door heel Europa en 

spelen, acrobatiseren, musiceren en jongleren sprookjes van Grimm en nu ook een Russisch sprookje. Met 

humor maar ook verstilling brengen zij de diepte van de sprookjes in beeld, het publiek van 6 tot 100 jaar 

verlaat telkens betoverd de witte tent. 

Graag nodigen wij iedereen uit om op het goed bereikbare ‘Landgoed Rorik’ kennis te maken met dit circus-

achtige theater, dat telkens in alle landen bij vrije scholen, festivals en instituten een week neerstrijkt. 

‘Landgoed Rorik’ ligt aan de buitenrand van Beverwijk, aan de overzijde van de A9 en heeft een groot par-

keerterrein. 

Kaarten en informatie: Nicole et Martin  -  home (nicole-et-martin.ch)  

 

 

https://nicole-et-martin.ch/
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De in- en uitademing van de aarde 

Twee keer een drieluik, door Kees en Rita Veenman 

 

De inademing van de aarde 

Cursus 13 en 27 november en 11 december 

Waaraan kunnen we deze inademing ervaren? Waartoe voelen we ons aangesproken? 

We werken eerst in november twee keer aan het lange sprookje van Bontepels en er-

varen daarin een stemming die past bij de herfst, vanuit de maanddeugd Geduld wordt 

tot Inzicht. Met het sprookje Klosje, schietspoel en de naald stemmen wij in december 

af op advent en het naderen van kerst, vanuit de deugd Discretie wordt tot waarheids-

gevoel. 

 

 

 

De uitademing van de aarde                                           

Cursus 18 februari, 5 en 19 maart 

Leven we weer meer naar buiten? Wat vraagt de ontluikende natuur van je? 

We werken twee keer aan het sprookje van de twaalf broers en komen 

daarbij de kracht van de meditatie op het spoor. Met het sprookje De kris-

tallen bol kunnen we de deugd Grootmoedigheid wordt tot liefde ervaren. 

Dit vormt een wekkende afsluiting van de workshop.  

In alle bijeenkomsten zullen de kleuren ons begeleiden, middels waarne-

mingen en kleurmeditatie oefeningen. Dit zal het werken met de maand-

deugden verdiepen en ook een nieuw licht werpen op de sprookjes.  Elke 

bijeenkomst wordt afgesloten met een kunstzinnige oefening. 

 

                                                                                                              

Plaats: Johannes Verhulstlaan 17, Heemstede 

Tijd: 9.45 - 12.45u 

Kosten: 55 euro, incl. koffie, thee, koek, sap en materiaal. Je kunt ook aan de afzonderlijke drieluiken deel-

nemen kosten 35 Euro. 

Opgave: ritaveenman@gmail.com 

Er kunnen 6 mensen deelnemen, zodat we op voldoende afstand in een goed geventileerde kamer kunnen 
werken. 

speenkruid 

herfsttijloos 
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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  

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

