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JAARGANG 2022-2023 NUMMER  9 — 1 februari 2023                                                editie Engelandlaan 

       Agenda 

 
 
Woensdag 1 februari 

 Ouderavond alle kleuterklas-
sen (thema leerrijpheid) 

 
19:45u speelzaal Duitslandlaan 
 
Donderdag 2 februari 

 Maria Lichtmis 
 
Woensdag 8 februari 

 Schaatsen klas 1 t/m 6 
          (9:00u—12:00u) 
 
Dinsdag 14 februari 

 Ouderavond klas 2 
 
Donderdag 23 februari 

 Open lesochtend klas 2  (8:30-
9:15u) 

 
Vrijdag 24 februari 

 Verkleedfeest, 13:00 vrij 
 
Voorjaarsvakantie 

 Zat 25 febr t/m zon 5 maart 
 
Vrijdag 31 maart 

 Palmpasen 
 
Donderdag 6 april 

 Paasfeest 13:00 vrij 
 
Paasweekend 

 Vrij 7 april t/m ma 10 april 
 
Woensdag 12 april 

 Ouderavond kleuterklassen 
 
Maandag 17 april 

 Ouderavond klas 4 en klas 5 
 
Dinsdag 18 april 

 Ouderavond klas 1 
 
Meivakantie 

 Vrij 21 april t/m zo 7 mei 
           (vrij 21 april is studiedag) 
 
Dinsdag 9 mei 

 Ouderavond klas 2 
 
Woensdag 17 mei 

 Sportdag 
 
Hemelvaartsweekend 

 Do 18 mei t/m zo 21 mei 

 In deze nieuwsbrief: 

Van de directie 

Maria Lichtmis 

Vrouw Holle 

De Edda 

Ouderkoor 

Schoolvakanties 2022-2023 

 

 

Van de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

De weken in het nieuwe jaar vliegen voorbij. De kinderen hebben de afgelo-

pen twee weken allemaal de midden Cito-toetsen gedaan. Voor de zesde 

klas betekent dit dat vanaf volgende week de adviesgesprekken zullen gaan 

plaatsvinden.  

 

Klassenouder overleg 

Alweer twee weken geleden heb ik een klassenouder overleg gehad. Bijna 

alle klassenouders waren aanwezig en we hebben elkaar beter leren ken-

nen. Dank daarvoor!  

We hebben gesproken over de communicatie middelen die we als school 

gebruiken, de nieuwsbrief, e-mails, WhatsApp en vooral Klasbord. De mees-

te communicatie willen we graag plaats laten vinden via Klasbord. Dit ge-
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beurt op de meeste momenten ook goed. Soms wordt er nog een extra WhatsApp bericht achteraan ver-

zonden en heel soms nog een e-mail. We zijn binnen de school aan het kijken hoe we de communicatie 

nog verder kunnen verbeteren en daar hebben de klassenouders goed aan meegedacht. Wordt vervolgd…. 

 

Gevaarlijk Kruispunt  

Ik heb de afgelopen weken onderzocht wat er in het verleden al geprobeerd is om het kruispunt voor de 

school veiliger te krijgen. De Rudolf Steinerschool en het College zijn hier al jaren mee bezig. Allerlei op-

lossingen zijn al aangedragen, van rotonde maken, tot zebrapaden aanleggen. De politie, de gemeente en 

later zelfs door onderzoek van VVN zeggen allemaal dat er gewacht kan worden met veranderen van het 

kruispunt totdat de gehele Belgiëlaan aan vernieuwing toe is, wanneer dat is is ons nog onduidelijk.  Na 

een goede tip van een ouder blijkt dat hoe meer mensen melding maken van dit onveilige kruispunt, hoe 

sneller het opgepakt wordt. Via onderstaande site kan een melding gedaan worden. 

Onveilige verkeerssituatie? Doe een melding | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)  

Voor nu moeten we samen de veiligheid blijven bewaken en de kinderen goed begeleiden.  

Mocht je nog vragen hebben, kom gerust even langlopen bij me. 

 

Hartelijke groet, 

Horriah Nelissen 

 

 

Uit de kleuterklas 

https://vvn.nl/onveilige-verkeerssituatie-doe-een-melding
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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 volbren-

gen, 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.  

 

Vrouw Holle 

Op 2 februari is het feest van Maria Lichtmis. Dan zweeft Vrouw Holle over de 

akkers, de velden en de bossen en wekt alles weer tot leven. De bomen zullen 

weer gaan uitlopen en de zaden ontkiemen.  

Er zijn vele verhalen over Vrouw Holle, het bekendste voor ons is het sprookje 

van Grimm. Een meisje verliest haar spoeltje in de put en springt er achteraan. 

Zij komt in een mooie wereld, waar de bloemen bloeien en de zon schijnt. Daar 

ontmoet zij Vrouw Holle. “Maar omdat zij zulke grote tanden had, sloeg het meis-

je de schrik om het hart en zij wilde weglopen”. Even later treed zij bij haar in 

dienst en schudt de veren goed op, “zodat het sneeuwt op aarde”. Zij wordt be-

loont met goud, haar luie stiefzuster met pek. 

Vrouw Holle is een voortvloeisel uit de vroegere “schikgodinnen”, die het lot be-

palen. Dit doen zij door te spinnen, te weven en te vlechten. Zij weven de le-

vensdraden van ons lot door de levens heen. Hoe kan het anders dat je de juiste 

personen ontmoet? 

 

De Edda 
In de Edda wonen de drie schikgodinnen Urd, Vendandi en Skuld onder de le-

vensboom Yggdrasil. De oudste, Urd  (van “oer”), beschouwde het verleden. 

Verdani was jong en ging over het handelen in het heden en Skuld was degene 

die de toekomst kon onthullen. Deze drie-eenheid zie je veel vaker terug in drie 

godinnen die samen de onschuld, de vruchtbaarheid en de verandering of dood 

vertegenwoordigen, ook wel de witte, de rode en de zwarte godin genoemd. In 

de overgang naar het Christendom zie je daarom de zwarte Madonna ontstaan. 

Onder de kathedraal van Chartres staat zij bijvoorbeeld bij een bron. Vaak zijn 

er kapelletjes of kerken ontstaan op oude cultusplaatsen waar de godin vereerd 

werd.  

In een oud landschap kun je deze drie aspecten vaak terugvinden op drie ver-

schillende plaatsen: een bos, een grote steen, een heuvel of een bron of rivier.  
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Samen vormen zij dan een geheel. 

Waar Vrouw Holle in ons sprookje als één persoon wordt afgebeeld, zie je in haar grote tanden nog het aspect 

van de dood. Het is het minst levendige en meest doodse van ons lichaam. In een ander verhaal schijnt de zon 

als ze haar haren kamt, sneeuwt het als zij de veren uitklopt en regent het als zij de was doet.  

In de kleuterklas wordt het spinnenwiel tevoorschijn gehaald. Het is voor de kinderen fascinerend te zien hoe er 

draden ontstaan uit een ongevormde pluk wol. Het ritme van het trappen en het ronddraaien van het wiel 

spreekt hun behoefte voor ritme en herhaling aan en werkt heel rustgevend. 

 
Astrid vd Vuurst de Vries 
 

 

 

 

Ouderkoor 

Heerlijk, dat de kinderen zo lekker zingen bij ons op school, vindt u ook niet? Hoe leuk zou het niet zijn, als u 

thuis lekker samen met uw kind de liedjes mee kunt zingen? Wilt u kennismaken met de liedjes die de kinderen 

zingen en eens willen proberen of u uw stem gesmeerd kunt krijgen? 

Vanaf oktober jl. zijn wij op onze locatie Duitslandlaan hiermee met veel plezier gestart: we gaan lekker met el-

kaar wat inzingoefeningen doen om de stem te smeren, waarna we de liedjes leren kennen die de kinderen ook 

op school zingen. Doel? We gaan geen groot concert geven, maar af en toe eens ondersteunen tijdens de jaar-

feesten met de kinderen zou natuurlijk reuzefijn zijn. Iedereen kan meedoen, want we beginnen eenvoudig met 

de liedjes die de kinderen ook op school zingen. 

Wanneer? Op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de euritmiezaal op de locatie Duitslandlaan en 

niet tijdens de schoolvakanties. 

Graag aanmelden bij  administratie@rsschool.nl 

 

met vriendelijke groeten, 

Greet Harteveld 

mailto:administratie@rsschool.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 

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

