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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  8— 18 januari 2023                                                editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
 
 
Vrijdag 20 januari 

 Klas 4,5,6  Driekoningenspel 
19:15u 

 
Woensdag 1 februari 

 Ouderavond alle kleuterklas-
sen (thema leerrijpheid) 

 
19:45u speelzaal Duitslandlaan 
 
Woensdag 8 februari 

 Schaatsen klas 1 t/m 6 
          (9:00u—12:00u) 
 
Vrijdag 24 februari 

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

 Voorjaarsvakantie 

  

Beste ouders en verzorgers, 

Het nieuwe jaar is alweer twee weken in volle gang! We hopen dat iedereen 

het nieuwe jaar fijn gestart is en dat de kerstvakantie de nodige rust en 

verbinding heeft gebracht. 

Studiedag 

De eerste dag na de vakantie zijn we gestart met een studiedag waarin we 

in de ochtend een intervisie training gehad hebben en we met elkaar, in 

kleinere groepjes, vraagstukken rondom het onderwijs uitgediept hebben. 

In de middag hebben we, vanuit het traject Goed Worden Goed Blijven 

(ondersteuning vanuit de PO-raad in aanloop naar het inspectiebezoek), 

gewerkt aan het Planmatig werken binnen de school. Waar gaat het goed en 

waar hebben we verbeterpunten. In de komende weken en maanden zullen 

we hier verder aan werken, daarna evalueren we verder. 

 

Medenzeggenschapsraad (MR) 

Al eerder heb ik een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid vanuit onze 

school. De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuw lid van-

uit de Engelandlaan. We vergaderen ongeveer 6-7 keer per jaar. Ouders uit 

de MR denken mee, adviseren mee en beslissen soms mee over het reilen 

en zeilen binnen de school. Het is een hele leuke taak om op deze manier 

nauw betrokken te zijn met de basisschooltijd van uw kind. 
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Driekoningenspel 

We zijn heel blij dat het toneelgezelschap van De Ridderslagschool uit Gouda bereid is om het Driekoningen-

spel voor ons op te komen voeren. U bent allemaal van harte uitgenodigd om naar deze avond te komen. 

Wij verwachten de kinderen van klas 4, 5 en 6 (geen jongere kinderen) om 19.15 uur op school. Ze mogen 

verzamelen in hun eigen klas. Het spel zal om 19.30 uur beginnen en rond 20.45 uur eindigen. U kunt natuur-

lijk blijven kijken of om 20.45 uur uw kind weer ophalen. 

 

Hopelijk krijgen we nog prachtig winterweer de komende weken. 

Hartelijke groet, 

Horriah Nelissen (hnelissen@rsschool.nl) 
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Driekoningen:    

De kersttijd omvat een periode van 13 heilige nachten, die 

begint op de 24e december, de nacht van de geboorte uit 

hemelhoogten en eindigt op 6 januari, de dag van het 

feest van de drie koningen.  

  

 De koningen kwamen uit het oosten (al het nieuwe kwam 

uit het oosten) en brachten geschenken mee:  

De rode koning Melchior schenkt goud voor wijsheid en 

inzicht in de goddelijke wereld  

 – het denken.  

De blauwe koning Balthasar schenkt wierook voor gebed, 

offerbereidheid en de menselijke deugd  

– het voelen.  

De groene koning Caspar schenkt mirre voor de verbinding 

van de mensziel voor het eeuwige, de onsterfelijkheid  

 – het willen.  

In de drie koningen wordt de gehele mens gepresenteerd.   

 Driekoningen  

Drie koningen volgden de Ster van Bethlehem en vonden het Christuskind. Nog altijd vieren wij hun feest op 

6 januari. De betekenis en de traditie van Driekoningen is oud.    

De drie koningen heetten Caspar, Melchior en Balthasar. In het Mattheüs-evangelie lezen we dat er drie wij-

zen uit het Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden. Ze hadden ook geschenken bij zich. Koning 

Melchior, met de rode mantel, gaf goud, Balthasar, met de blauwe mantel, gaf wierook en de donkere koning 

in de groene mantel, Caspar, gaf mirre. (Mirre is gomhars, een lekker ruikende olie).   

Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke, 

geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van 

de ziel met het onsterfelijke. Hierin vinden we de drieledige mens in het denken, voelen en willen (het hande-

len) terug.  

Maria Lichtmis    

Op 2 februari is het Maria Lichtmis, het is het feest van het steeds sterker wordende licht, de natuur ontwaakt 

weer.   

Het sluit een periode af van twee maal veertig dagen: Van het Sint Maartenfeest tot aan het Kerstfeest en 40 

dagen ná Kerstmis.    

Maria Lichtmis is een vóór-christelijk gekerstend feest. Een feest ter ere van de opstanding in de natuur. De 

mensen beleefden in vroeger tijden hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het duister van de aarde, moeder 

aarde, omhoog kwam. Moeder aarde houdt in de midwintertijd haar adem in, om in de stilste concentratie de 

Christusgeboorte opnieuw te volbrengen, waardoor de natuur tegen de zwaartekracht in, in haar opstanding 

omhooggestuwd kan worden in zonnewarmte.     

Samenvattend is het grondmotief van dit oeroude feest dat Moeder Aarde het nieuwe licht opdraagt aan de 

schepping zelf. Zelfreinigend en doorlicht is zij het beeld voor ons bezielde lichaam als drager van lichtende 

geestkrachten, die wij de wereld willen schenken.  De Moeder Aarde die ons voedt, die ons leven schenkt, die 

ons behoedt en ons het levenspad geeft.    

Kleuters  

Met de kleuters vieren we Maria Lichtmis door alle oude kaarsresten om te smelten en in halve walnootdop-

pen te schenken of sterrenkaarsjes te maken. Deze steken we één voor één aan en laten we drijven in een 

schaal met water. Ondertussen zingen we alle liedjes vanaf Sint Maarten tot Drie koningen nogmaals. Zo slui-

ten we de lichtfeesten van de afgelopen herfst en winter af.  
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De herders en de koningen 

 

Wie op een vrije school heeft gezeten, weet nog vaak dat ze een keer Maria mocht zijn in het kerstspelletje of 

dat hij een herder was in het herdersspelletje. 

 

In de adventstijd wordt de klas getooid in een verwachtingsvol blauw met sterren, de kaarsjes van de ad-

ventskrans worden aangestoken en de kerstboom versierd. 

De kleren hangen klaar en iedereen kleed zichzelf zo goed mogelijk aan. De jonge kinderen zijn vaak een 

schaapje, een wollen vachtje aan en een mutsje met oortjes op het hoofd, zacht en aaibaar. De herder pak-

ken hun wollen vesten en bontmutsen, dan nog de stok, want een herder kan niet zonder. Stevig stapt hij (of 

zij) met de stok in het rond, de schaapjes er achter aan. Als ze op willen staan na de nacht waarin de engelen 

hen komen vertellen dat er een bijzonder kindje is geboren, glijden ze uit op de rijp. Ha… dat is grappig! 

De herders zijn eenvoudige lieden die dicht bij de natuur staan. Ze staan open voor de engelen, zodat ze ze 

kunnen horen en volgen hun hart naar het kindje. 

Dit past helemaal bij de kleuter die ook nog open en vol verwondering in het leven staat. Zij voelen en bele-

ven: de wereld is goed. 

Na de kerstvakantie wordt het Driekoningen en nu hangen er mantels van zware stof klaar: een rode, een 

blauwe en een groene, met gouden biezen versierd. Iedere koning zet zijn kroon, versierd met goud en edel-

stenen, op en pakt een gouden staf. Daar schrijden de koningen, de staven mogen de grond niet raken, nee, 

voornaam lopen ze door de klas, het hoofd recht onder de mooie kroon. Met een gouden kijker kijken ze naar 

de ster die ze volgen. 

In alles voel je: deze wijzen uit het Oosten leven niet vanuit hun hart, maar vanuit het hoofd, het denken. 

Het driekoningenspelletje heeft dan ook een heel andere sfeer dan het herderspelletje. Dit denken past nog 

niet zo bij de kleuter, pas rond de 7 jaar ontwaakt dit immers. Hierin kan de kleuter echter goed de tegen-

stelling ervaren van hart en hoofd, van aards en “hemels”. 

En wie wil nou niet “de koning zijn”…? 

 

Astrid vd Vuurst de Vries 
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Op zondag 5 februari gaat de voorstelling HOKJE in première in de Toneelschuur (die tegenwoordig De Schuur 

heet).  

Rebels circustheater 

Er zijn hokjes die je kan zien. Daar kan je in kruipen, en je kan er ook weer uit. Dat is anders bij onzichtbare 
hokjes. Ben jij meestal het stoerste kind uit de klas? Dan is het moeilijk om te zeggen dat je ook wel eens bang 
bent, of verdrietig. Of ben jij de kleinste en vindt iedereen jou schattig? Dan ben je nooit de baas van alle spelle-
tjes, terwijl je daar misschien heel goed in bent. Het zou fijn zijn als die onzichtbare hokjes niet bestonden. Dan 
vindt niemand het gek als je ’s morgens alleen wilde dingen doet, en je ’s middags ineens een mooi prinsesje wilt 
zijn. 

In de circustheatervoorstelling HOKJE proberen vier acrobaten met salto’s en kunst- en vliegwerk uit hun hokjes 

te komen. Bij het circus staan de sterke jongens altijd onderaan en zweven de meisjes hoog in de lucht. Maar 

wat als dat nou eens omgekeerd is? In HOKJE willen de acrobaten niet alleen maar hun kunsten vertonen. De 

onderman wil laten zien dat hij meer is dan een bonk spieren, en het stille bovenmeisje wil ook wel eens lekker 

hard schreeuwen. 

(De voorstelling geschikt is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar) 

 https://youtu.be/Gw-PEKnYHHI 

 

Voor kaartjes: Hokje | Schuur  

https://youtu.be/Gw-PEKnYHHI
https://www.schuur.nl/theater/hokje
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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 

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  21 april  (voorafgaand aan de meivak)  

Vrijdag 21 juli (voorafgaand aan de zomervak)                                                                                                                                                                                                                

 

Vrije middagen 2022-2023   

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

