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JAARGANG 2021-2022 NUMMER  8— 20 januari 2022              editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
Voorjaarsvakantie : 

 za 19 febr t/m zo 27 febr 
 
 
 

  

Haarlem, 20 januari 2022, 

 

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

 

Wat een geweldige eerste week hadden we in de school! Een leerzame studie-

dag, een warm welkom terug aan juf Julia, alle leerlingen en een ‘nieuwe’ lera-

renkamer. Een rustige, arbeidzame sfeer in de hele school. 

Van De Vlinderboom in ons gebouw namen wij afscheid; zij zijn herstart in het 

nieuwe gebouw van de school aan de Duitslandlaan. Onze collega's aldaar heb-

ben heel hard gewerkt in de kerstvakantie (en ervoor en erna...) om de ver-

huizing van de Aziëweg mogelijk te maken naar hun nieuwe, prachtige onder-

komen op de Duitslandlaan. We hopen onze collega's snel te ontmoeten om 

hen te kunnen feliciteren met hun geweldige school! 

Tot onze schrik bleek de rust van korte duur... Voor de tweede keer wordt on-

ze school getroffen door een uitbraak. Met forse consequenties. 

... in de kleuterklas van juf Jitske zijn veel besmettingen en daardoor is de klas 

in quarantaine. Gelukkig verwachtten we de kinderen, deels, vandaag weer op 

school. Ook de zesde klas wordt opnieuw getroffen door meerdere besmettin-

gen. Omdat veel leerlingen in die klas al corona hebben gehad, verwachtte ik 
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dat al snel een deel van de kinderen weer naar school zou kunnen. 

Daarna testte juf Daphne positief en Ilse, werd meester Jasper ‘gewoon’ ziek en vandaag testte juf Britta posi-

tief. Juf Symone laat zich vandaag testen... De moed zakte mij bijna in de schoenen. Ik zeg bewust ‘bijna’ 

omdat het allemaal nóg veel erger kan. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u een hart onder de riem te steken. Ook voor ouders is het een 

dramatische tijd. Veel wordt gevraagd van uw flexibiliteit en waarschijnlijk van die van de mensen in uw om-

geving, om alle ballen in de lucht te houden. Het gezinsleven is vaak al hectisch genoeg zonder corona. Dank-

baar ben ik u daarom voor uw terughoudendheid naar mij en mijn collega's en uw getoonde begrip. 

Ik hoop dat er andere regels worden opgesteld voor het onderwijs met betrekking tot de quarantaine en rond-

om corona in het algemeen. Maar vooral dat we zo snel mogelijk verlost worden van deze onmogelijke situa-

tie. 

Houd moed, ondanks alles! 

Hartelijke groet, 

 

Michèle Swinkels 

 

 

 

Bordjes bakjes schalen???? 

Bij de onderbouwingang liggen nog de nodige borden en schalen en ook een passe vite zeef, waarschijnlijk 

achtergebleven na heerlijke traktaties door ouders gemaakt. Wie mist er iets? 
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Driekoningen 
Drie koningen volgden de Ster van Bethlehem en vonden het Christuskind. Nog altijd vieren wij hun feest op 6 januari. De 
betekenis en de traditie van Driekoningen is oud.   
De drie koningen heetten Caspar, Melchior en Balthasar. In het Mattheüs-evangelie lezen we dat er drie wijzen uit het 
Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden. Ze hadden ook geschenken bij zich. Koning Melchior, met de rode 
mantel, gaf goud, Balthasar, met de blauwe mantel, gaf wierook en de donkere koning in de groene mantel, Caspar, gaf 
mirre. (Mirre is gomhars, een lekker ruikende olie).  

Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke, geestelijke we-
reld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelij-
ke. Hierin vinden we de drieledige mens in het denken, voelen en willen (het handelen) terug.  

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

Driekoningenfeest  
In de kleuterklas spelen we in deze periode 2 weken het Driekoningenspelletje. We beginnen het feest met het eten van 
een stukje driekoningencake.   
In welke 3 plakjes cake zullen de bonen verborgen zitten en welke 3 kinderen zullen die dag “koning” zijn…?!  
  
De herders en de koningen 
Wie op een vrije school heeft gezeten, weet nog vaak dat ze een keer Maria mocht zijn in het kerstspelletje of dat hij 
een herder was in het herdersspelletje. 
 
In de adventstijd wordt de klas getooid in een verwachtingsvol blauw met sterren, de kaarsjes van de adventskrans wor-
den aangestoken en de kerstboom versierd. 
De kleren hangen klaar en iedereen kleed zichzelf zo goed mogelijk aan. De jonge kinderen zijn vaak een schaapje, een 
wollen vachtje aan en een mutsje met oortjes op het hoofd, zacht en aaibaar. De herder pakken hun wollen vesten en 
bontmutsen, dan nog de stok, want een herder kan niet zonder. Stevig stapt hij (of zij) met de stok in het rond, de 
schaapjes er achter aan. Als ze op willen staan na de nacht waarin de engelen hen komen vertellen dat er een bijzonder 
kindje is geboren, glijden ze uit op de rijp. Ha… dat is grappig! 
De herders zijn eenvoudige lieden die dicht bij de natuur staan. Ze staan open voor de engelen, zodat ze ze kunnen horen 
en volgen hun hart naar het kindje. 
Dit past helemaal bij de kleuter die ook nog open en vol verwondering in het leven staat. Zij voelen en beleven: de wereld 
is goed. 
 
Na de kerstvakantie wordt het Driekoningen en nu hangen er mantels van zware stof klaar: een rode, een blauwe en een 
groene, met gouden biezen versierd. Iedere koning zet zijn kroon, versierd met goud en edelstenen, op en pakt een gou-
den staf. Daar schrijden de koningen, de staven mogen de grond niet raken, nee, voornaam lopen ze door de klas, het 
hoofd recht onder de mooie kroon. Met een gouden kijker kijken ze naar de ster die ze volgen. 
In alles voel je: deze wijzen uit het Oosten leven niet vanuit hun hart, maar vanuit het hoofd, het denken. Het driekonin-
genspelletje heeft dan ook een heel andere sfeer dan het herderspelletje. Dit denken past nog niet zo bij de kleuter, pas 
rond de 7 jaar ontwaakt dit immers. Hierin kan de kleuter echter goed de tegenstelling ervaren van hart en hoofd, van 
aards en “hemels”. 
En wie wil nou niet “de koning zijn”…? 
 
Astrid vd Vuurst de Vries 
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Sante Rozemarijn terug in ‘oude’ buurt 
“Vanaf februari gaan biologische broodjes weer over de toonbank in de 
Schotlandstraat”  

Sante Rozemarijn is verhuisd. Vanaf 1 februari 2022 opent Sante voor het eerst haar 
deuren op de nieuwe locatie: Schotlandstraat 99. In deze voor hun bekende buurt, bevindt 
zich nu de bakkerij, bakkerswinkel en textielwerkplaats van Rozemarijn. Men kan hier 
terecht voor heerlijk biologisch brood en banket, textiel en cadeauartikelen. 
 
Goed om te weten 
- Uiteraard gelden ook op deze locatie dat iedereen de winkel kan bezoeken met 
inachtneming van de actuele coronamaatregelen. 
- Betalen kan niet contant, maar uitsluitend per pin. 

Openingstijden nieuwe locatie  
Het nieuwe adres is Schotlandstraat 99 in Haarlem. (Op nog geen 100 meter van de 
Rudolf Steiner School/College) 
De locatie is per 1 februari geopend op: 
 
Maandag van 12.00 - 15:15 uur 
Dinsdag van 09:30 - 15:15 uur 
Woensdag van 09:30 - 15:15 uur 
Donderdag van 09:30 - 15:15 uur 
Vrijdag van 09:30 - 15:15 uur 
Zaterdag, zondag en op officiële feestdagen is Sante gesloten. 

Website: www.santerozemarijn.nl 
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Mooi project in Kenia 

George en Ellen, vrijeschoolouders,  (inmiddels zit alleen hun jongste kind nog op ons College) zij hebben zich 

altijd met hart en ziel ingezet voor onze school en ondersteunen nu onderstaand project. 

 

Brief van George en Ellen: 

 Deze brief stuur ik omdat ik op zoek ben naar donateurs voor een geweldige actie die ik echt wil ondersteunen. 

Willen jullie mij helpen? 

Begin oktober vroeg ik mijn nicht Marloes hoe haar nieuwe baan als leidinggevende op een lagere school in een 

dorp in Kenia beviel. 

Ze woont al een tijd in Kenia, is er getrouwd met Davies, een Keniaan, en hebben een tweeling van 6 jaar. 

De afgelopen twee jaar hebben ze in Nederland gewoond en heeft Marloes de Pabo gedaan. 

Als antwoord op mijn vraag aan haar kreeg ik te horen dat ze amper aan onderwijs toekomen omdat de ruim 

200 kinderen nauwelijks ontbijt krijgen, laat staan een lunch. 

En zo kwam ik op het idee om deze school vanuit hier te gaan helpen. 

Al meteen deden George en Lydia, Marloes haar ouders en dus mijn zus en zwager, mee en nu kunnen we, na 

toch meer voorbereiding dan we dachten, beginnen met het werven van donateurs. 

Wat zoeken we....? Jou als donateur voor minimaal 3 jaar, al zijn giften uiteraard ook welkom. 

We willen minimaal voor 3 jaar 1000 euro per maand bij elkaar krijgen; dit is wat er nodig is om 203  kinderen 

en ca. 20 medewerkers dagelijks ontbijt en lunch te kunnen geven, inclusief het salaris van de kok die het be-

reidt. 

Wij hebben er vertrouwen in, maar daar hebben we jou wel bij nodig. 

In de bijlage stelt Marloes zich voor en vertelt ze meer over het project en de school Eco Moyo Education Centre. 

Ook is er meer informatie over Eco Moyo; dat is de organisatie die de school heeft opgezet en er voor zorgt dat 

de kinderen naar school kunnen. Je kunt ook direct naar de website van Eco Moyo via: www.ecomoyo.com 

We beloven je dat je ieder half jaar op de hoogte wordt gebracht van hoe het er gaat. 

Wat we ook willen is dat als er meer geld binnenkomt we duurzame projecten financieren, zoals zonnepanelen, 

een groententuin, watervoorzieningen en wat er meer voor nodig is om ze onafhankelijker van ons te maken. 

Het uiteindelijke doel is dat ze zelfvoorzienend worden. 

Kortom, ambities zat, hopelijk gaan we met elkaar het verschil daar maken. 

De ANBI status is aangevraagd en we verwachten dat we die begin 2022 krijgen zodat je de giften af kunt trek-

ken van de belasting. 

   

Je kunt het geld overmaken op; IBAN; NO3915034088508  Eco Moyo Education Centre onder vermelding van 

Lunch project. 

Het gaat via Noorwegen zodat het geen extra kosten met zich meebrengt; iedere cent gaat naar  het project.! 

Ik vraag je mij te laten weten of je meedoet en voor hoeveel per maand zodat ik weet of ik verder moet "leuren 

". 

Alvast hartelijk dank namens George, Lydia en George, en uiteraard de mensen in Kenia. 

Vragen/ reacties   georgemur62@gmail.com of george.herber1958@gmail.com 

Uiteraard mag je dit bericht doorzenden aan mensen die mee willen doen, graag zelfs. 
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Eco Moyo Lunch Oproep 
 

 

 

 

 

 

 

Waarom? 

Om 203 leerlingen van lunch te voorzien en in de toekomst een moestuin aan te kunnen leggen, zodat zij op school 

kunnen leren en zich niet meer druk hoeven te maken om of ze thuis eten en water hebben. 

Hoeveel? 

Voor ongeveer 1000 euro schaffen we een nieuw gasfornuis voor de school aan, voor 50 euro per dag (of 1000 euro 

per maand) kunnen we leerlingen en leerkrachten te eten geven. 

Wanneer? 

Per 1 december 

Hoe? 

Via een fundraising campagne en het vinden van vaste donateurs* 

 

Bankgegevens: 

A/c Naam: Eco Moyo Education Centre 
Plaats: Brevik 

IBAN: NO39 1503 4088 508 
 

*Donaties op deze bankrekening zijn kosteloos. Op dit moment (december 2021) zijn de donaties nog niet aftrekbaar 

van de belastingdienst omdat we met een Noorse en Keniaanse stichting werken. Er loopt een aanvraag bij de 

Belastingdienst om ANBI status te verlenen. We verwachten dit begin 2022 rond te krijgen. 

Meer info? 

Wil je nog meer weten over deze actie, op de volgende pagina vind je meer info over de school en door de bedenker 

van deze actie, Marloes Herber  
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Dit ben ik  

Marloes, 35 jaar, aan het werk als schoolleider in Kenia, op een lokale school in Dzunguni. 

Na zeven jaar internationaal onderwijs te hebben gegeven, twee jaar in Nederland op basis-

scholen te hebben gewerkt en gestudeerd, keek ik er enorm naar uit om alle mooie ervarin-

gen mee te nemen naar Kenia en daar op een lokale school het verschil te gaan maken op 

het gebied van onderwijs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitdaging  

Helaas verschuift de focus momenteel naar de basisbehoeften door enorme droogte in dit gebied: oogsten zijn 

mislukt en uit een rapport van de National Drought Management blijkt dat in deze regio kinderen en ouders (vaak 

na school) gemiddeld 4,5km moeten lopen (en weer terug).   

We proberen met het team van leerkrachten zo goed mogelijk voor de 203 kinderen onder onze hoede te zorgen. 

Water komt gelukkig nog eens per week uit de kraan, waarmee we onze tanks vullen, die voor ongeveer 10 da-

gen watervoorziening zorgen. Het water wordt gefilterd om te drinken en daarnaast geven we de kinderen pap in 

de ochtend. We willen dit graag uitbreiden naar lunch, zodat de kinderen kunnen blijven komen en leren. Om dit 

te bewerkstelligen is een investering van ongeveer 1000 euro nodig voor een nieuw gasfornuis en borden. Daar-

na kunnen we voor 50 euro per dag (of 1000 euro per maand) alle leerlingen en werknemers van de school voe-

den. Op de lange termijn (na de droogte) willen we een moestuin aanleggen, om meer zelfvoorzienend te zijn.  

De school  

Eco Moyo Education Centre ligt in Dzunguni, vlakbij Kilifi aan de Keniaanse kust. Eco verwijst naar de natuur en 

Moyo betekent ‘hart’ in het Swahili. Met hart voor de natuur en in samenwerking met de lokale gemeenschap is 

de school een plek voor iedereen: waar je samenkomt om te leren, spelen en ontwikkelen. De school biedt gratis 

onderwijs, geeft de kinderen uniformpjes en alle andere benodigdheden om te leren, zoals boeken en potloden en 

volgt de nieuwe Keniaanse syllabus. Deze nieuwe syllabus richt zich op ontdekkend leren en praktische vaardig-

heden verkrijgen, maar daar komt het nog niet altijd van… Met een lunchprogramma voor alle kinderen kunnen 

we helpen te voorzien in de basisbehoeften en kan ons werk op het gebied van onderwijs verdergaan!   

Meer informatie:  

www.ecomoyo.com  

https://web.facebook.com/ecomoyoeducationcentre   

Video impressie van de school (in groenere tijden): https://www.youtube.com/watch?v=yxohACbENfo  
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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   

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 22 april (aansluitend voor de meivakantie)  

Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vrije middagen 2021-2022  

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

