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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  2 — 21 september 2022                                              editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
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 ouders en verzorgers, 

De Michaëlstijd nadert, het wordt kouder, eerder donker en bruine blaadjes 

verschijnen aan de bomen. De natuur trekt zich langzaam terug in de aarde, 

gaat in rust na de zomertijd. Sommige planten sterven af en laten dan hun 

vruchten en zaden los waarbinnen, in de kiem, nieuw leven al gevormd is en 

goed beschut wacht op de lente. Er wordt geoogst, de appels, peren en drui-

ven zijn rijp, het koren kan gemaaid worden en de groente uit de schooltuin is 

volgroeid. Aan het spel van de kinderen is ook te merken dat Michaël in aan-

tocht is, het spel wordt hier en daar wat wilder, woester, onstuimiger en uit-

bundiger. 

In de school klinkt het lied van Ridder Joris met z’n zwaard, snijden de kleuters 

de appeltjes en staat de appelmoes te pruttelen. Michaëlstijd is de tijd van het 

overwinnen van angsten en donkere kantjes in onszelf. Dit vergt moed. Iets 

veranderen of nieuws beginnen vraagt ook moed. Voor de kinderen wordt deze 

innerlijke beleving van de herfsttijd verteld door het verhaal van Joris en de 

draak. Ridder Joris die de draak verslaat is een beeld van moed en kracht. 

Op donderdag 29 september vieren we met de gehele onderbouw het Micha-

ëlsfeest op het strand van Parnassia. We zullen daar met elkaar draken bou-

wen van zand, schelpen, zeewier en al het moois wat het strand ons biedt. 

Ook zullen de kinderen een ‘moeds’ parcours afleggen, gebouwd door klas 6. 

We hopen dat veel van jullie kunnen helpen met het brengen en halen van de 

kinderen en met ons mee genieten op het strand. 

Afgelopen week zijn we met het team van directeuren van onze stichting It-

haka, samen druk bezig geweest met het nieuwe schoolplan voor 2023-2027. 

Het is een mooi proces, waar de missie en visie van ons onderwijs in deze tijd 

 De visjes in de klas bij juf Daphne hebben namen! 
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in aangescherpt wordt. Waarin we ons als stichting en als scholen nieuwe doelen stellen voor de komende vier 

jaar. Vanuit het stichtingsniveau gaan we naar schoolniveau. In het schoolplan wordt er opnieuw gekeken naar de 

missie en visie van onze school. Een proces wat aan het einde van dit jaar afgerond moet zijn en resulteert in een 

nieuw schoolplan voor 2023-2027. 

Wij wensen jullie allemaal een mooi Michaëlsfeest toe. 

 

Namens het team van de Rudolf Steinerschool, 

Warme groet, 

Horriah Nelissen 

 

Nog enkele praktische zaken. 

 In deze tijd, wanneer het ’s ochtends al best koud is maar ’s middags de temperaturen toch nog aangenaam 

worden, vergeten heel veel kinderen hun jas. De gevonden voorwerpenmand is overvol. Aanstaande woens-

dag zullen we de mand op het schoolplein uitstallen zodat jullie vergeten kleding mee naar huis kunnen ne-

men. 

- Per klas zijn we op zoek naar een aantal ouders die willen helpen met luizenkammen. Na elke vakantie zal er een 

controle plaatsvinden. De klassenleerkrachten zullen dit per klas, via Klasbord, regelen. 
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Michaelsfeest 2022 

Beste ouders/verzorgers van de onderbouw 

Op donderdag 29 september zullen wij met alle klassen van de onderbouw het Michaëlsfeest vieren. 

Dit jaar gaan we met auto's naar het strand. We vertrekken rond 8:45 uur vanaf school en zullen om 

12:15u uur weer terug naar school gaan. 

Locatie: Bloemendaal strand, afgang San Blas (dat is onderaan het pad meteen rechts). Adres: Zeeweg 86, 

2051 EC Overveen.  

We zingen samen, luisteren naar een verhaal en leggen een heus “moed parcours” af (gemaakt door klas 6) 

Klas-doorbrekend (in groepen) worden er draken in het zand gemaakt. 

Om mee te nemen: moed, schepjes, emmertjes, gepaste kleding en een goed gevulde trommel met voedzaam 

eten en drinken mee. Voor lekkers wordt gezorgd. 

We kijken uit naar een mooie en moedige ochtend samen op het strand! 

Namens de organisatoren, 

Julia en Arjuna  

 

 Broertjes en zusjes aanmelden  

In Haarlem geldt een centrale aanmeldingsbeleid voor kinderen die nog vier jaar moeten worden en voor het 

eerst naar de basisschool gaan. Ook wanneer de grote broers en zussen al bij ons naar school gaan, dienen de 

ouders de kinderen via de gemeente aan te melden. De broertjes en zusjes hebben voorrang in de loting. Ou-

ders met een kind geboren tussen 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 zullen rond 1 november brochure 

en het aanmeldformulier van de gemeente ontvangen. Wilt u eraan denken om het gemeentelijke aanmeldfor-

mulier zo snel mogelijk bij de administratie in te leveren? Zo hebben we alle broertjes en zusjes in beeld voor 

het schooljaar 2023-2024 en kunnen we zorgen voor voldoende plek voor alle kinderen.  

 

Huggy Wuggy knuffel  

Dit moet je weten over de enge knuffel Huggy Wuggy  

Misschien ben je de engerd al tegengekomen en zo niet is het in ieder geval goed om op 

de hoogte te zijn: het 'knuffelige' karakter Huggy Wuggy is niet zo lief als-ie eruit ziet. De 

pop zet zelfs aan tot geweld. Wij leggen het je uit...  

Huggy Wuggy is een blauwe harige knuffel met scherpe tanden en slungelige lange armen 

en benen. In eerste instantie lijkt het een lieve pop, maar hij is een karakter in het online 

horrorspel ‘Poppy Playtime' (PEGI-advies 12 jaar en ouder). Als speler van het spel ben je 

een voormalig medewerker van een gesloten speelgoedfabriek: Playtime Co. Tien jaar 

geleden verdween op mysterieuze wijze al het personeel. In het spel moet je puzzels op-

lossen, terwijl je uit handen blijft van speelgoedfiguren die tot leven zijn gekomen, zoals 

Huggy Wuggy.  

Wat doet Huggy Wuggy?  

Als Huggy Wuggy je in het spel te pakken krijgt, knuffelt hij je dood. Huggy fluistert bijvoorbeeld in je oor: ‘My 

name is Huggy Wuggy, sharp teeth leavy you bloody. Don't you ever call me ugly, hug me 'til you die'. Niet echt 

een gezellig figuur dus…… 

Bron : kekmama.nl  

Beste ouders,   

Willen jullie deze knuffels (of andere merchandising van deze figuur) thuishouden wanneer jullie kinderen er één 

hebben.   

Het ziet er eng uit en is niet geschikt voor jonge kinderen onder de 12 jaar.   

Dankjewel, mede namens het team,  

Daphne 
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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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Schatten van de tuin 



9/23/2022 Pagina 6 

 



9/23/2022 Pagina 7 

 

Klas 5, rivier de Rijn 
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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  

 

 

mailto:cklerkx@rsschool.nl
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 Workshop Oloide-maken; één- of tweedaagse;  voor collega’s en ouders   
De oloide is een vorm, door de wiskundige Paul Schatz (1898–
1979) in 1929 ontwikkeld op aanwijzingen van Rudolf Steiner. Je 
zou het een 6e platonisch lichaam kunnen noemen want het is 
alzijdig symmetrisch. Deze uitnodigende vorm wordt inmiddels in 
de industrie veelvuldig toegepast voor het mengen van vaste 
stoffen en vloeistoffen. Ook wordt onderzoek gedaan naar 
toepassing bij aandrijvings- en windmolentechniek.  
Meer achtergrond en andere info over de 
oloide: http://houtmotief.nl/oloide/ 
  
Ontdek deze boeiende vorm zelf! 
Een 1-daagse workshop in krap 6 uur je eigen oloide maken. Of, gelijk 2 dagen reserveren en in dat geval is 
er meer tijd voor exacter werken, betere afwerking of kiezen voor een oloide van groter formaat. Samen een 
dag met de handen uit de mouwen en praktisch aan het werk? 
 
 
Frithjof de Zwart, docent houtbewerking bovenbouw, biedt deze workshop’s oloide maken aan van 10.00-
16.00 uur inclusief materiaal, koffie, thee en een gezamenlijke biologische lunch. Kosten € 45,= per dag. 
zaterdag 1 oktober en/of zaterdag 26 november 10-16.00 uur; 
Opgeven op oudercursus@rscollege.nl ovv. naam en de gewenste optie. 
 
Tot ziens 
Frithjof de Zwart 

 

 

Verslag van een oloide workshop  

“Even uit m’n hoofd en met m’n handen werken” , zegt één van de 

deelnemers aan de workshop Oloide maken.  

” Me concentreren op één ding in plaats van al die afleidingen de 

hele dag” zegt een andere vader.  

“M’n kind komt iedere keer weer met allerlei prachtige spullen 

thuis, wil wel eens weten hoe je dat maakt….” zegt een moeder.  

“Geen idee wat me te wachten staat, het was een cadeautje van m’n 

vrouw” , zegt een vader.  

“Ben gewoon heel benieuwd wat nou toch een Oloide is”, zegt de 

volgende ouder/belangstellende en deelnemer aan deze houtcursus gegeven door Frithjof de Zwart, docent 

houtbewerking van onze school. En ze hebben allemaal waar voor hun geld gekregen. Toen we om 16 uur de 

school weer verlieten, hadden we (bijna) allemaal een mooie geoliede houten Oloide in onze handen, 

verschillend van houtsoort, van afwerking, van grootte, maar we waren allemaal trots op wat we gemaakt 

hadden.  

Het was ’s ochtends begonnen met een blokje hout, we zetten er wat streepjes op, Frithjof zaagde alvast met de 

lintzaag wat hout weg en voor de rest gingen we aan het raspen en vijlen. De kunst is om steeds opnieuw te 

kijken naar wat je weggehaald hebt. Waar zit nog een bobbel, een plat stukje? En als de vorm zich langzaam 

maar zeker aan je openbaart: hoe rolt hij eigenlijk van de licht schuine helling die in de gang staat opgesteld? 

Hmmmm, hij trekt nog wat naar links, hij maakt nog te veel lawaai, dus ergens zit nog een te schuin 

stuk…..verder vijlen maar weer.  

Tijdens de heerlijke gezamenlijke gezellige biologische lunch namen we   -noodgedwongen….- even wat afstand 

van onze Oloide, maar toen we de innerlijke mens stevig hadden verwend, gingen we weer graag aan het werk. 

Wist u dat een basterd en een zoet verschillende vijlen zijn, steeds wat fijner? En toen merkten we: het gaat 

gewoon lukken! De vorm van de Oloide groeide naar ons toe. En ik werd steeds ambitieuzer in het zo glad 

mogelijk krijgen van “mijn” oloide.  

Wat een fijne dag, wat heerlijk om zo een hele dag lang aan iets te werken, dat dan ook AF is.  

 

Clasina (collega) 
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Maaike Honig, administratie Vrije-

school de Lindeboom is ambassadeur 

voor de vrijescholen wereldwijd.  

Zij hoopt dat ouders zich bewust wil-

len verbinden met de projecten die 

het internationaal hulpfonds steunen; 

vrijeschool onderwijs mogelijk maken 

voor kinderen ergens ter wereld die 

minder welvarend opgroeien. 

Voor een klein maandbedrag kunt u  

al donateur worden. Je ontvangt dan 

de rondbrief, een klein magazine met 

verhalen van de scholen.  

In oktober gaat Maaike voor 3 weken 

aan de slag op de Waldorf school in 

Hermanus, Zuid-Afrika! 

Internationaal Hulpfonds - Wat 

doet het Internationaal Hulpfonds?  

 

https://www.internationaalhulpfonds.nl/
https://www.internationaalhulpfonds.nl/
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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

