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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  3 — 5 oktober 2022                                                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Dinsdag 11 oktober 

 Ouderavond kleuterklassen 
 
Zat 15 okt t/m ma 24 okt 

 Herfstvakantie (maandag 
24 okt is studiedag) 

 
Woensdag 26 oktober 

 Ouderavond klas 3 
 
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, 

Vorige week donderdag vierden we Michaël voor het eerst op het strand. Bij de 

voorbereidingen bleef de weersvoorspelling staan op regen en wolken maar de 

engelen waren met ons en het werd een stralende dag. De kinderen hebben in 

‘verticale’ groepjes prachtige draken gemaakt (zie foto’s) en tussendoor moch-

ten de kinderen een ‘moeds-parcours’ lopen dat de zesde klas gebouwd had. 

Een heerlijke dag waarin de verbinding tussen de kinderen uit verschillende 

klassen, de ouders en de leerkrachten voelbaar en zichtbaar was. 

Afgelopen vrijdag 30 september hebben we met alle scholen van Ithaka een 

studiedag gehad over bewegingsonderwijs. Met ongeveer 200 collega’s vanuit 

Noord- en Zuid Holland hebben we de dag geopend met het zingen van een 

aantal prachtige Michaëlsliederen. Daarna hebben we geluisterd naar een in-

spirerende lezing, van Biek Leisner over het belang van bewegen en ‘wat be-

weegt ons’, vanuit het denken, vanuit het voelen en vanuit het handelen 

(willen). In de middag hebben werd iedereen verdeeld over 12 verschillende 

workshops die met bewegen te maken hebben. Samen hebben we de dag af-

gesloten met vol en gevoed gevoel. 

Zoals een aantal van jullie gemerkt hebben is ook bij ons op school de ‘griep’ 

de school binnengeslopen. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk te 

vervangen waar mogelijk. We blijven zoeken naar oplossingen en vervangers. 

Mocht u nog iemand weten die een lesbevoegdheid heeft en interesse heeft om 

in te vallen dan ben ik altijd bereikbaar. 

Namens het team Rudolf Steinerschool wensen wij jullie alvast een hele fijne 

herfstvakantie. 

 

Hartelijke groet, 

Horriah Nelissen 
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Michaelstijd 

Michaëlstijd is oogsttijd, de vruchten zijn in de zomerzon gegroeid en gerijpt. Op Vrij Waterland waar we met de 

kinderen waren 

lichtten de pompoenen fel oranje op tussen het groen. We mochten er eentje oogsten en meenemen naar de klas. 

We maakten er lekkere pompoensoep van. Ook hebben we appelmoes gemaakt van de appeltjes die onder de bo-

men lagen en onze buikjes rond en warm gegeten. De kinderen vonden het de lekkerste appelmoes die ze ooit 

gegeten hadden!  

Op Michaëlsdag liepen we in een herfstige mist naar de appelboomgaard. Daar verscheen een appelvrouwtje onder 

de bomen, die appeltjes poetste. Het leek wel een droom.....  Onder het zachtjes zingen van liedjes, kreeg ieder 

kind een appeltje met een poetslapje, wat gaat dat mooi glimmen! De eerbied voor wat de natuur ons geeft werd 

voelbaar. 

Astrid 
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Klasbord en foto’s 
Wat goed om te merken dat de meesten van jullie in Klasbord zitten en dat, zowel door leerkrachten als door de 
klassenouders, al regelmatig berichtjes worden gepost! Om het aantal communicatie kanalen te beperken, zullen 
vanaf de herfstvakantie berichten vanuit school alleen nog maar gedeeld worden via Klasbord. Jullie zullen berich-
ten en nieuwsbrieven vanaf dat moment dus niet meer via de mail ontvangen. Zit je nog niet in Klasbord, zorg dan 
dat je via Ilse alsnog een koppelcode aanvraagt (mocht de oude verlopen zijn). 
  
De volgende stap is om op een schoolbrede manier foto’s te gaan delen via Teams. Binnenkort ontvangen de ou-

ders van de kleuters en klas 1 de inlogcodes voor Teams. De meeste kinderen van de onderbouw hebben al een 

Teams account (mocht dat niet zo zijn, geef het even door aan Chantal: cklerkx@rsschool.nl). Verdere instructie 

over het gebruik van Teams volgen nog. 

 

Naschoolse activiteiten Europawijk 

Morgen 7 oktober is de laatste dag dat de strookjes voor de naschoolse activiteiten ingeleverd kunnen worden. 

Bij voorkeur via de mail ,de papieren versie mag bij de administratie ingeleverd worden. 

 

Klas 6 
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Een kleine 

impressie 

van het 

Michaels-

feest op 

het strand. 
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Kinderboekenweek 

Beste ouder/verzorger,  

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 

Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door 

samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op 

school én bij Bruna. Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 

Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 

voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken 

kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je 

mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de 

kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
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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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    GGDFLITS SEPTEMBER 2022 
 

1. Geen rommel in je trommel 

2. Nationale kraanwaterdag  

3. Week tegen het pesten  

 
1. Geen rommel in je trommel  

 

De start van het nieuwe schooljaar is een mooi moment 

om weer extra aandacht te besteden aan gezonde 

schoollunches en tussendoortjes.  

 

Ken je de campagne ‘Geen rommel in je trommel’ al?  

Het boekje staat bomvol informatie, tips en leuke 

lunch(trommel) recepten. Op de internetpagina Trommel 

zonder rommel is het boekje te downloaden.  
 

 
 
 
 

 

2. Nationale Kraanwaterdag   
 

Op woensdag 28 september 2022 is het Nationale 

Kraanwaterdag. Veel scholen besteden deze dag al aandacht aan 

water drinken. 

Kraanwater is gezond, duurzaam en (bijna) gratis. Heeft jouw 

kind al een waterfles of bidon?   

 
 

 

3. Week tegen pesten, 26 – 30 september. 

  
Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf 

kinderen gepest of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als 

‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die worden gepest 

krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, 

hoofdpijn, en bedplassen. Veel scholen besteden er extra 

aandacht aan in de week tegen het pesten.  

 

Tips voor ouders 

Lees in deze folder meer wat u als ouder kunt doen om pesten tegen te gaan. De informatie is 

zowel voor ouders van kinderen die gepest worden, als voor ouders van kinderen die zelf pesten 

of meeloper zijn.  

 

Tips voor kinderen,  

Wil je meer weten over pesten? Bijvoorbeeld omdat je (online) pesten wilt stoppen? Of omdat 

je informatie zoekt voor een spreekbeurt of werkstuk? Wij zijn er voor je. Op Pestweb.nl vindt 

iedereen tussen de 8 en 18 jaar informatie over pesten op school. Je krijgt tips en adviezen om 

pesten tegen te gaan. 

 

Zorgen of vragen? 

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts 

verbonden aan de school van uw kind.  

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de frontoffice JGZ. 

Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur.  
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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

