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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  1— 7 september 2022                                              editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
Dinsdag 13 september 

 Ouderavond klas 2 
 
Dinsdag 20 september 

 Ouderavond klas 1 
 
Donderdag 29 september 

 Michaelsfeest 
 
Vrijdag 30 september 

 Studiedag Ithaka (kinderen 
zijn vrij) 

 
Maandag 3 oktober 

 Ouderavond klas 4 & klas 5 
 
Woensdag 5 oktober  

 Ouderavond klas 3 
 
Dinsdag 11 oktober 

 Ouderavond kleuterklassen 
 
Zat 15 okt t/m ma 24 okt 

 Herfstvakantie (maandag 
24 okt is studiedag) 

 
Donderdag 3 november 

 Schoolfotograaf klas 1-6 
 
Vrijdag 11 november 

 Sint Maarten, 13:00u vrij 
 
Dinsdag 15 november 

 Ouderavond klas 2 
 
Maandag 28 november 

 1e advent 
 
Maandag 5 december 

 Sint Nicolaas, 13:00u vrij 
 
Maandag 12 december 

 3e advent 
 
Maandag 19 december 

 4e advent 
 
Vrijdag 23 december 

 Kerstviering 12:00u vrij 
 
Zat 24 dec t/m ma 9 jan 

 Kerstvakantie (ma 9 jan is 
studiedag) 

  

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

De eerste twee weken zitten er bijna op. We hebben een prachtige opening in 

de zaal gehad, waar de leerkrachten op een originele manier de kinderen 

nieuwsgierig hebben gemaakt naar wat er dit jaar komen gaat. De nieuwe eer-

ste klassers werden door de andere klassen en het team ingezongen, in het 

bijzijn van hun ouders. 

De eerste zes schoolweken van het schooljaar noemen we vaak de Gouden 

Weken omdat ze goud waard zijn. In deze weken wordt de basis gelegd voor 

de groepsvorming en de gewoontevorming. Dat is zichtbaar op het plein, in het 

samenspelen en in de klas.  

De afgelopen twee weken heb ik de school leren kennen, klassen bezocht, hier 

en daar korte momenten voor verschillende klassen gestaan en heel belang-

rijk: het team beter leren kennen. De warmte en verbondenheid van het team, 

de ouders en de kinderen is heel zichtbaar en goed voelbaar binnen de school. 

Elke ochtend als de deuren van de school om 8.25 uur opengaan en het team 

de kinderen weer ontmoet voor een nieuwe dag, is een prachtig moment om te 

aanschouwen. Blije gezichten zijn goud waard. Voor een gezonde vijeschoolge-

Bramen plukken op de tuin 
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meenschap is de verbinding tussen leerkracht, kind en ouder de basis van een gezonde groei. We gaan er een 

mooi jaar van maken! 

Zoals beloofd hier nog iets meer over mij persoonlijk. Afgelopen juli heb ik met een groot feest mijn 50e verjaar-

dag gevierd. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en Castricum en na mijn middelbare schooltijd ben ik naar Haarlem 

verhuisd om International Business te gaan studeren. Ik heb daar mijn man leren kennen en samen hebben we 

twee dochters en een zoon gekregen (24, 22 en 19 jaar). Onze zoon heeft het Syndroom van Down en toen hij 

naar de kleuterklas ging op de Vrijeschool Kennemerland was ik bijna elke dag aan het helpen in de klas. Ik ge-

noot enorm van het werken met kinderen en daardoor heb ik besloten de Vrijeschool Pabo (Helicon) te gaan doen. 

Na meer dan 12 jaar op de Vrijeschool Kennemerland gewerkt te hebben als klassenleerkracht en na vorig jaar 

weer een 6e klas afgerond te hebben, kwam er een andere uitdaging op mijn pad. Zo ben ik hier beland.  

Ik wil Michèle via deze weg bedanken voor de mooie school die ze heeft achtergelaten. Ik ben met veel enthousi-

asme in deze rol begonnen en kijk er naar uit om samen de school ook dit jaar een mooie stap te laten maken. 

Mochten jullie vragen of suggesties hebben loop dan gerust bij me binnen. Ik ben alle dagen op school behalve op 

vrijdagen, dan volg ik een studie.  

 

Hartelijke groeten, 

 

Horriah Nelissen 
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Aardappels geoogst en spinazie gezaaid! 
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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 ver-
sloeg 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 onderschei-
dingsvermogen en ik-kracht. De weegschaal is het attribuut om af te wegen. 
Het geeft de mogelijkheid een evenwicht te vinden. De schalen van de weeg-
schaal 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 zonnewende. 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, vlin-
ders, kevers en andere insecten verdwijnen 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 bak-
ken brood. Ook versieren we de klas met allerlei zongerijpte heerlijkheden als rozenbottels, eikels, kastanjes en 
hop.  

We maken “zwierezwaaiers” van dennenappels met een vurig gekleurde staart van crêpepapier. De kinderen gooi-
en ze de lucht en wanneer ze naar beneden vallen, is het als de sterrenregen van kosmische ijzervonken die aan 
het eind van de zomer naar de aarde komt. Dit is de aanzet van de naderende Michaëlstijd.  

  

Het Michaëlsfeest voor de kleuters   
  
Op donderdag 29 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 
aarde. 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 ge-
rijpt en dragen dus veel warmte in zich; warmte wordt door koper gesymboliseerd. Zo worden de symbolen van 
Michaël door de kinderen beleefd.    
  
Aan het einde van de dag sluiten we het feest af met een speciaal Michaëlsverhaal van een jongen en een meisje 
met een vlieger wat de juffen uitspelen als tafelspel.  
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Klasbord 

Voor velen van jullie al bekend, voor sommigen nog nieuw: Klasbord. Klasbord is bedoeld voor scholen en 

wordt gebruikt om alle digitale communicatie vanuit school te doen. Een heel aantal klassen is voor de zomer-

vakantie al gestart, een paar klassen moeten nog uitgerold worden. De klassen die nog uitgerold gaan worden 

zijn: klas 1 van Arjuna, de kleuterklas van Daphne/Maartje en de kleuterklas van Jitske/Barbara. Voor de be-

treffende klassen zoek ik een Key-user: iemand die het leuk vindt om (tijdelijke) vraagbaak te zijn voor Klas-

bord. Als je dat op je wilt nemen, meld je dan even bij Chantal Klerkx: cklerkx@rsschool.nl. 

  

Bibliotheek 

Voor de zomervakantie hebben we met veel plezier onze nieuwe, prachtige bibliotheek in gebruik genomen. Een 

team van een aantal fijne ouders begeleidt bijna iedere ochtend de kinderen bij het uitzoeken van een nieuw 

boek. Ook ruimen ze de teruggebrachte boeken weer in, houden ze de uitleningen bij en houden de bieb leven-

dig en schoon. We zoeken specifiek voor donderdagochtend (maar kan eventueel ook een andere ochtend zijn) 

een ouder die bereid is mee te werken in de bibliotheek. Het gaat om de ochtend tussen 8:30 – 9:30 uur onge-

veer. Meld je graag aan bij Chantal Klerkx als je interesse hebt of een ochtendje mee wilt lo-

pen:  cklerkx@rsschool.nl 

 
Schooltuin 
 
Beste ouders,   

 

Begin de dag in de buitenlucht en ontmoet elkaar even op een andere manier;  Van harte nodig ik ouders uit 

om langs te komen op de schooltuintjes.   

Op de donderdagochtenden ben ik tussen half 9 en 10 op de tuin. Ook een half uurtje maakt al het verschil.  

Geniet van de nazomerkleuren en geuren, ervaar wat jullie kinderen wekelijks meemaken en het is meteen ook 

een ondersteuning van het tuinwerk van de kinderen.  

  

Hartelijke groet, Barbara  

 

 

Klas 5, Rudolfs wereldkeuken! 

mailto:cklerkx@rsschool.nl
mailto:cklerkx@rsschool.nl


9/9/2022 Pagina 6 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een 
minimuminkomen. 
De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen. 
  
Tegemoetkoming schoolkosten 

• Voor kinderen op het basisonderwijs:                                        € 100 

• Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                          € 200 

• Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:    € 200 extra 
  

Ouders met een HaarlemPas hebben automatisch een aanvraagformulier ontvangen. 
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voorwaar-
den staan op 
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ 

  
Keuzebudget voor kinderen 

• Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen 
kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een 
pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automa-
tisch samen met de schoolkosten. 
  
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles 
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onder-
bouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden staan op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-
huiswerkbegeleiding-of-bijles/ 
  
  

 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-schoolkosten%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596803%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.haarlem.nl%2Ftegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40rsschool.nl%7C4150dfe61fc9457393e308da582709c2%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637919221942596
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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: Horriah Nelissen 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 

               

Schoolvakanties 2022-2023 

Herfstvakantie : zat 15 okt t/m ma 24 oktober  

Kerstvakantie : zat 24 dec t/m ma 9 jan 

Voorjaarsvakantie : zat 25 febr t/m zo 5 maart  

Paasweekend : vrij 7 april t/m ma 10 april  

Meivakantie : vrij  21 april t/m zo 7 mei  

Hemelvaartsweekend : do18 mei t/m zo 21 mei  

Pinksterweekend : zat 27 mei t/m ma 29 mei  

Zomervakantie : vrij 21 juli t/m zo 3 sept     

 

 

Studiedagen   

Vrijdag 30 september (Ithaka studiedag) 

Maandag 24 oktober (aansluitend aan de herfstvak)  

Maandag 9 januari (aansluitend aan de kerstvak)  

Vrijdag  21 april  (voorafgaand aan de meivak)  

Vrijdag 21 juli (voorafgaand aan de zomervak)                                                                                                                                                                                                                

 

Vrije middagen 2022-2023   

Vrijdag 11 november (Sint Maarten) 

Maandag 5 december (Sint Nicolaas) 

Vrijdag 23 december (Kerstviering) 12:00u vrij 

Vrijdag 24 februari (Verkleedfeest) 

Donderdag 6 april ( Paasfeest) 

Vrijdag 26 mei (Pinksterfeest) 

Vrijdag 23 juni (Sint Jansfeest) 

Donderdag 20 juli (laatste schooldag) 12:00u vrij 

mailto:Ilse@rsschool.nl
mailto:mr@rsschool.nl

