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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  7 — 14 december 2022                                                 editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
Maandag 19 december 

 4e advent 
 
Donderdag 22 december 

 Kinderen zijn om 13:00 vrij 
          Klas 1 t/m 6  Kerstspel van 
          16:30u—17:45u 
 
Vrijdag 23 december 

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

 Kerstvakantie (ma 9 jan is 
studiedag) 

 
Vrijdag 20 januari 

 Klas 4,5,6  Driekoningenspel 
19:00u 

 
Woensdag 8 februari 

 Schaatsen klas 1 t/m 6 
 
Vrijdag 24 februari 

 Verkleedfeest, 13:00 vrij 
 
Zat 25 febr t/m zon 5 maart 

 Voorjaarsvakantie 

Beste ouders en verzorgers,  

 Vorige week hebben we een prachtig Sinterklaasfeest gevierd met de hele 

school. De samenkomst ’s ochtends op het plein was hartverwarmend en 

een muzikaal genot om mee te maken. Sint en de hoofd Piet kwamen vol 

enthousiasme het plein op waar ze met de kinderen een heuse pietendans 

deden. De pieten op het dak werden vol bewondering toegezwaaid. Alle 

klassen hebben een bezoek van Sint en de pieten gekregen en iedereen is 

verwend met een prachtig cadeau.  

 Afgelopen maandag hebben we de derde advent gevierd met een mooie 

samenzang en verhaal in de grote zaal. De kleuters spelen in hun eigen klas 

het kerstspelletje en zo leven we in deze lichtjesmaand toe naar de kerst-

viering volgende week.   

 Zelf ben ik hier nu bijna vier maanden aan het werk en heb het ontzettend 

naar mijn zin. In de afgelopen maanden heb ik de school beter leren ken-

nen. Het heeft geholpen om het oude archief op te ruimen. Zo heb ik in een 

vogelvlucht door de geschiedenis van de school gebladerd. Door af en toe in 

te vallen in de klassen heb ik de meeste kinderen al leren kennen. Na de 

vakantie zal ik met de klassenouders om de tafel gaan zitten voor een over-

leg. Het is heel fijn om te ervaren dat de school een hechte ‘gemeenschap’ 

is met elkaar.   

 Ik wil jullie allemaal een heel fijne kersttijd toewensen en een prachtig 

sprankelend nieuwjaar!  

 Hartelijke groet,  

 Horriah Nelissen  
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Bibliotheek  

Met de Bibliotheek-ouders hebben we woensdagochtend de bibliotheek verhuisd naar het midden van de 

school. Het is een prachtig ingerichte ruimte geworden waarin de leesboeken een veel centralere plek in de 

school hebben gekregen. De ruimte die leeggekomen is zal worden ingericht als kantoor en gespreksruimte.   

 

Fietsenrekken  

Misschien is het al opgevallen maar de fietsenrekken zijn allemaal verhuisd naar de oude plek achter de 

school. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen daar hun fiets neerzetten? Op het voorplein komt te zijner 

tijd een fietsoverkapping voor de fietsen van de leerkrachten.   

  

Gezocht loco 

Wie heeft thuis nog een doos loco liggen en/of locoboekjes voor 4-7 jarigen (mini) die je kwijt zou willen aan 

de school? Inleveren kan bij Chantal, dan zorgt zij dat het in de kleuterklassen een plekje krijgt. Alvast be-

dankt! 

 

 

INZAMELINGSACTIE EINDKAMP KLAS 6 
 

Volgende week woensdag, 21 december, om 13.00 uur staan de kinderen van klas 6 
met een gezellige poffertjeskraam en warme chocolademelk op het achterplein van 

de school. 
 

Kom alvast in kerstsferen, koop iets lekkers en warm je handen bij de vuurkorf! 
Betalen kan zowel cash als met een tikkie. 

 
Wij verheugen ons op je komst! 

 

Groetjes, klas 6 
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                                    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.  
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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   

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 
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