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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  5 — 16 november 2022                                                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
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, 

Afgelopen vrijdag was het Sint Maartenfeest. We kijken met het team terug 

op een prachtige en sfeervolle Sint Maartenviering. De hogere klassen hebben 

de lagere klassen geholpen bij het versieren van hun pompoenen. Na het 

eten van een heerlijk warme kom pompoensoep kwamen de klassen samen 

om te luisteren naar een prachtig Sint Maartenverhaal. De kleuters zijn sa-

men met klas 1, 2 en 3 in een mooie optocht door klas 2 en 4 gelopen om te 

genieten van de fantastisch mooi uitgeholde pompoentjes die in de verduis-

terde klassen stonden te schijnen. Iedereen heel veel dank voor de organisa-

tie en hulp in de klassen. Verder in deze nieuwbrief vindt u de mooie sfeerim-

pressie van Sint-Maarten. 

De komende weken zal de Sint voor de kinderen vol in de aandacht zijn. In 

elke klas lopen er al jonge Pietjes en Sinterklaasjes rond. De spanning en vro-

lijkheid doet veel met de kinderen. Op school proberen we de sfeer rondom 

Sinterklaas rustig te houden en het verhaal vanuit het mysterie hoog te hou-

den. 

Warme groeten, ook namens het team, 

Horriah Nelissen (hnelissen@rsschool.nl) 
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Sfeerimpressie Sint Maarten  
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Sinterklaas in de adventstijd  
 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 amu-
seren en brengt vreugde in het hart van de kinderen. Daarin zien wij het onzelfzuchtig schenken, wat zo 
ook de andere mens kan verblijden en verwarmen. Het delen begint al met de mantel van Sint Maarten en 
ook het eerste, 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 we-
reld, 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 volwassenen 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 advents-
tuintje. Aan het begin van de ochtend, nog voor de kinderen naar binnen gaan, krijgt ieder kind een enge-
lenjurk 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 adventskaars naast haar bed wordt aangestoken. Zo komt 
het paradijs op aarde.  
    
                                                   
  
                                    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. 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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Sinterklaasjournaal 

 

Het Sinterklaasfeest is het feest van de schenkende Goedheiligman, die als ieder-

een slaapt over de daken rijdt om uit zijn hemelse wereld geschenken naar de 

aarde te brengen voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een 

sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen en geheimzinnigheid.   

 

Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal doorgaans oproept? Vaak 

wordt daarin verslag gedaan van allerlei rampen, die het sinterklaasfeest zouden 

kunnen verstoren of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, de 

boot is uit de koers geraakt, enz.  

Terwijl het bij het sinterklaasfeest juist gaat om de onvoorwaardelijke liefde van 

Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarop alle kinderen zonder restricties kunnen 

vertrouwen, worden zij door de televisieberichten ongerust en onrustig ge-

maakt. Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal meegezogen in een 

voor hen bedacht ‘waar’ verhaal – het is immers op de televisie! – dat avond aan 

avond een vervolg krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte voor het oerbeeld zoals we dat hier-

boven schetsten, maar ook voor hun eigen fantasie.  

Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kin-

dervriend, overeind houden. Maar in de klas merken leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke 

sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrustende ‘echte’ wetenswaardigheden die ze 

kennen van de televisie.  

Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. 

Kinderen hebben oog voor details. Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschil-

len horen en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die op straat. 

Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het meer bij hen past om een afgerond verhaal meerdere ke-

ren te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. Steeds iets nieuws werkt wakker makend, terwijl we 

ze juist nog even in de droom- en fantasiestemming willen laten.  

 

Wij zouden jullie dan ook in overweging willen geven om niet met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te 

kijken. 

 

 

Wij wensen jullie een gezellige Sinterklaastijd! 
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Kookworkshop

Ben je toe aan nieuwe inspiratie in de keuken? Wil je 
gezond vegetarisch, biologisch en zonder zuivel 
(leren) koken. En wil je nieuwe producten en smaken 
ontdekken? 
Kom dan naar onze kookworkshop onder leiding van 
Bert Lambrechts, docent koken en kok van Vrij 
Waterland.
Theorie over het belang van gezond eten, de 
gezelligheid van samen koken en het eten met elkaar  
zorgt voor een waardevolle avond! 

Waar?
Vrij Waterland Belgielaan 0, Haarlem

Wanneer?
24 november, 1 en 8 december

start 18:30 
Kosten, inclusief maaltijden;

120 euro 
Informatie en opgeven;

mauddion@hotmail.com
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Mooi kado voor de feestdagen. Jeugdfonds betaalt sport- of cultuurlessen.  

  

Nu het leven duurder wordt is een abonnement op een sport- of cultuurclub een leuk én belangrijk 

kado voor uw kind. Het houdt gezond, uw kind maakt nieuwe vrienden, leert doorzetten, krijgt 

meer zelfvertrouwen en maakt plezier. Wist u dat kinderen die veel sporten of hun creativiteit ge-

bruiken vaak beter presteren op school? Reden genoeg om uw kind lekker actief te laten zijn. We 

willen dat alle kinderen de kans krijgen om bij een club te sporten, te dansen, te dj-en of andere 

cultuurlessen te volgen. Daarom werken wij samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het 

Jeugdfonds betaalt voor gezinnen met een Haarlem Pas per kind per jaar maximaal € 350,- voor 

sport- en € 500,- voor cultuurlessen en als daarvan geld over is ook wat voor kleding of materia-

len. Mooi om uw kinderen hiermee blij te maken. De aanvraag kunt u via ons doen.  

  

Meer info 

Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)  

https://jeugdfondssportencultuur.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: 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 

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   

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   

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

