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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  6 — 17 november 2021                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Maandag 29 november 

 1e advent 
 
Vrijdag 3 december 

 Sinterklaas 13:00 vrij 
 
Maandag 6 december  

 2e advent 
 
Maandag 13 december 

 3e advent 
 
Maandag 20 december 

 4e advent 
 
Vrijdag 24 december  

 Kerstviering 12:00u vrij 
 
Za 25 dec t/m ma 10 jan  

 Kerstvakantie ( ma 10 jan 
is een studiedag) 

 

  

Haarlem, 17 november 2021  

  

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

U heeft het vast ook gevoeld begin deze week; de winter is in aantocht... 

Maandag herinnerde mij aan mijn jeugd en de sfeer van Sinterklaas. Na zijn 

aankomst verandert het weer echt naar decemberweer.  

Ook de sfeer in de school is anders. De kinderen zijn opgetogen en veel Pietjes 

springen door de school. Ik hoop dat de kinderen weer een beetje zakken in 

hun enthousiasme want de periode tot de viering duurt nog best lang... Soms 

is het gedrag moeilijk te begrenzen en vraagt dat veel kracht van mijn colle-

ga’s en mijzelf.  

We maken ons op voor de eerste adventsviering op 29 november. In de tus-

sentijd grijpt het virus om zich heen. Een aantal kinderen is besmet of in qua-

rantaine. We worden niet gespaard deze keer. Een zeer dringend verzoek aan 

u, lieve ouders, om kinderen thuis te houden bij klachten. We ontmoeten veel 

vooral hoestende kinderen!  

Hoesten, keelpijn, verkoudheid en koorts of een combinatie daarvan zijn klach-

ten die mogelijk wijzen op een besmetting. Laat testen bij twijfel en pas weer 

naar school komen als de kinderen klachtenvrij zijn. Bij drie besmettingen in 

één klas gaan alle kinderen naar huis en in quarantaine. Meerdere leerkrachten 

laten zich testen in verband met het in aanraking zijn geweest met positief 

geteste kinderen of familieleden. Daarover volgt per betreffende klas nieuws 

per mail. We hopen op onverminderd open kunnen zijn en blijven; een zeker-

heid is dat helaas niet.  
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Omdat we de lokalen goed moeten ventileren is de dubbele truien periode daardoor aangebroken. Het 

is prettig als de kinderen gekleed zijn op een wat frisse omgeving.   

Op 24 november organiseert het Rudolf Steiner College een ouderavond voor de 6e klas-ouders in verband 

met een mogelijke overgang naar het College. Dat is op dezelfde dag waarop de 6e klas-leerlingen open les-

sen volgen op het College. Zolang de ouderavond doorgang kan vinden ontvangt de bovenbouw u graag vanaf 

20.00 uur in de grote zaal aan de Engelandlaan.  

Het is goed nieuws om u te schrijven dat de beide nieuwe schoolgebouwen voor de boven- en onderbouw af-

gelopen vrijdag zijn opgeleverd. Onze collega's zullen in de kerstvakantie verhuizen! Gelukkig kan ik deze 

nieuwsbrief met dat positieve nieuws afsluiten.  

Bij verandering van coronaregels of besmettingsgraad, zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen.  

Hartelijke groet,  

  

Michèle Swinkels    
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Sinterklaas en advent in de kleuterklas  
  
Het is mooi dat Sinterklaas de adventstijd aankondigt met zijn komst, hij is de bode van de kersttijd. Hij 
brengt de kinderen speelgoed, zodat ze zich in afwachting van de komst van het kindje kunnen amuseren en 
brengt vreugde in het hart van de kinderen. Daarin zien wij het onzelfzuchtig schenken, wat zo ook de ande-
re mens kan verblijden en verwarmen. Het delen begint al met de mantel van Sint Maarten en ook het eer-
ste, voorzichtige lichtje begint dan te schijnen. Want nu de dagen donkerder worden, moeten wij zelf het 
licht gaan ontsteken en de warmte innerlijk scheppen.  
  
Oorspronkelijk bracht Sinterklaas alleen innerlijke gaven. Via ons contactkanaal met de geestelijke wereld, 
met de schoorsteen als beeld, worden ze ons gegeven. Sinterklaas kan in zijn dikke gouden boek van oorzaak 
en gevolg ons een spiegel voorhouden waarin we onszelf zien. En juist in deze tijd van bezinning is die spiegel 
belangrijk. Het feest heeft dus zeker niet alleen voor kinderen een grote betekenis. Want wij als volwasse-
nen kunnen elkaar met milde humor die spiegel voorhouden, zodat we onszelf eens zien zoals anderen ons 
zien. We kunnen elkaars eigenschappen tonen en bewust maken. De humor is waar de speelse Piet als helper 
voor staat. Het is de juiste tijd om je fouten te overzien en met verbetering te beginnen.  
Daarnaast is het een feest om te geven en te ontvangen. Van je indenken in de ander en begrijpen waar je 
hem of haar een plezier mee doet. Om daar moeite voor te doen en hiervoor een blij gezicht terug te mogen 
ontvangen. Hier gaat het niet om de geschenken, maar om de innerlijke bedoeling, om de aandacht en de 
liefde voor de ander.   
              
  
             Als duizenden sterren verschijnen en het maantje zo vriendelijk lacht,  
             Dan komen de goede engelen, houden zo trouwe de wacht.  
             En dan gaan de kinderen slapen, Sint Nicolaas komt op zijn paard.  
             Hij heeft voor de mensenkinderen, schatten des hemels bewaard.  
  
  
                                              Adventstuintje  
Advent is een periode van vier weken waarin we toeleven naar het grote Licht van het kerstfeest, een heel 
bijzondere, innige tijd voor de kleuters. Op maandag begint deze met het lopen van het adventstuintje. Aan 
het begin van de ochtend, nog voor de kinderen naar binnen gaan, krijgt ieder kind een engelenjurk aan en 
een ster om het hoofd. Binnen in de verduisterde klas ligt het adventstuintje al klaar. Dit is een spiraal van 
wintergroen, die de kinderen één voor één lopen. Ze nemen hun lichtje in een potje mee en plaatsen deze dan 
op een gouden ster in de spiraal, waar een edelsteentje ligt. Zo wordt deze meer en meer verlicht. Wanneer 
alle lichtjes branden, wordt er een mooi verhaal verteld over een kind wat Maria ontmoet. Ze brengt het 
meisje naar een wonderschone, geheime tuin waar ze met het kerstkind speelt. Hij geeft haar een ster
(rebloem) waarmee de adventkaars naast haar bed wordt aangestoken. Zo komt het paradijs op aarde.  
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                                    Adventskrans en kerstspelletje  
 
Iedere week van de adventstijd gaat er een kaarsje meer branden in de adventskrans. Zo leven we naar 
kerst toe. De eerste week staat in het teken van het mineralenrijk en zal er een mooie kristal liggen. De 
tweede week komt het plantenrijk erbij, de derde het dierenrijk en uiteindelijk de mens.   
Ook zullen we als ochtendspel het kerstspelletje gaan spelen. Alle kinderen zullen dan alle rollen spelen, 
het gaat om de beleving. Op een dag voor de kerstvakantie kunnen de ouders een keer komen kijken (als de 
coronaregels het toelaten). Het is ook dan absoluut geen voorstelling, maar gewoon het ochtendspelletje 
zoals we het samen spelen.   
Daarom is het niet de bedoeling dat er foto’s worden gemaakt, gefilmd of geklapt wordt.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Donker is de aarde,               De heilige Sint Maarten              Nicolaas wil helpen       
de bomen zijn nu kaal.           Hij schonk ons offerkracht.        een beter mens te zijn.  
Voor kwaad bewaarde           Advent is nu gekomen                 opdat het kerstlicht strale  
ons de dappere Michael.       en heel de wereld wacht.            in onze harten rein.  
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De GMR 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoor-

digt de ouders en leerkrachten op het niveau van de overkoe-

pelende stichting waar onze school deel van uitmaakt, stichting 

Ithaka (https://www.vsithaka.nl/). Elk van de 13 scholen die bij 

de stichting aangesloten is, mag een ouder en een leerkracht 

afvaardigen. Vanuit onze school zijn dat Hendrik Maryns, ouder 

van kinderen in kleuterklas en klas 4 op de Aziëweg/

Duitslandlaan, en Wilbert van Duin, leerkracht van klas 6 op de 

Aziëweg. Helaas zijn niet alle scholen zo goed vertegenwoor-

digd. 

Onze eerste vergadering van het schooljaar is alweer achter de 

rug. Daarin ging het hoofdzakelijk over het socialemediabeleid 

dat de stichting afgelopen jaar heeft opgesteld en dat we nu 

goedgekeurd hebben. Dit document zal binnenkort op de web-

site van de stichting komen te staan en wordt overgenomen 

door alle scholen, waarbij de school nog details kan aanpassen. 

Verder vertelde de bestuurder, Marin van Wijnen over de zgn. 

‘Kaderbrief’, dat is een document met richtlijnen voor het op-

stellen van de begroting van de scholen, over de studiedag die 

door Ithaka georganiseerd gaat worden en over een bijscholing 

met de directeuren. 

Hendrik Maryns 

Voor de komende tijd staat vooral de begroting op de agenda; dit wordt opgevolgd door de financiële werk-

groep binnen de GMR, waar Hendrik deel van uitmaakt. En we hebben een vergadering met de Raad van 

Toezicht; daarin gaat het vooral om kennismaking met de nieuwe leden van de RvT en bespreken we het 

functioneren van de GMR en de bestuurder. 

Naast de telkens weerkerende onderwerpen als begroting, formatie en jaarcijfers en het contact met de 

RvT, bespraken we vorig jaar met name het vuurprotocol. Dat is ingestemd en in werking. Mede daardoor 

kon er weer een St.-Jansfeest met vuur plaatsvinden. Er was enig meningsverschil over hoe gedetailleerd 

het vuurprotocol moest zijn, maar in ieder geval is er nu duidelijkheid, wat de (adjunct-)directeuren hou-

vast geeft bij de organisatie. 

Hebt u vragen of zorgen over het reilen en zeilen bij de stichting, schroom dan niet contact op te nemen 

met Hendrik of Wilbert. 

Hendrik Maryns gmr.ouders@rsschool.nl 

Wilbert van Duin wilbert@rsschool.nl 
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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   

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  

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 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)  
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