Bulletin locatie Leidsche Rijn 2 december 2016
(redactie: Jörgen Joosten i.s.m. de leerkrachten)

Agenda december
2 dec
5 dec
6 dec
14 dec
22 dec
23 dec
24 dec

Sinterklaasviering, op normale tijd uit
Adventsviering in de klassen (ook op 12 en 19 december)
Alle klassen beginnen om 9.30 uur
Grondsteenspreuk (zie hieronder)
Alle klassen vrij om 13.00 uur in verband met kerstspel door leerkrachten op locatie
Hiëronymusplantsoen, om 17.00 uur voorstelling ook voor locatie Leidsche Rijn
Kerstspel voor de kinderen door leerkrachten en ouders, alle klassen om 13.00 uur vrij
Begin kerstvakantie

Inloop-info-half-uurtjes
De komende weken zijn er op onze school, op maandag en donderdag van 14.30 tot 15.00 uur, korte
informatiemomenten voor belangstellenden van buiten de school. Zij kunnen dan onze prachtige locatie
komen bekijken en de juffen geven voorlichting over ons vrijeschool onderwijs. Ken je dus nog mensen in je
omgeving die meer over ons onderwijs willen weten of misschien een andere school voor hun kind(eren)
overwegen, nodig ze dan uit voor deze ‘inloop-info-half-uurtjes’. Zegt het voort!

Het brengen van de kinderen
We hebben als team het begin van de dag toch nog enigszins aangepast.
Als de kinderen ’s ochtends op school aankomen mogen zij in de voortuin (achter het houten hek) spelen,
rennen en elkaar ontmoeten. Om 8.20 uur gaat de voordeur open en wordt de bel geluid: dit is het teken dat
de kleuters naar hun klas kunnen gaan. Om 8.25 uur wordt de bel voor de tweede keer geluid en gaan de
leerlingen van klas 1/2 langs de gevel naast de voordeur klaarstaan waarna ze met hun juf naar binnen
gaan. Om 8.30 uur begint de lesdag.

Eerste advent in Leidsche Rijn
Afgelopen maandag vierden we eerste advent.
De eerste kaars van de adventskrans werd
aangestoken en de twee kleuterklassen en
klas 1/2 liepen het adventstuintje.
Klas 1/2 werd heel ingetogen en muzikaal
begeleid door Marianne (moeder van Yves) die
ukelele speelde en neuriede. In de kleuterklas
van Femmigje en Ineke was er prachtige celloen fluitmuziek. Vol verwondering werd er
geluisterd, gezongen en gelopen. Met
aandacht werd er naar het midden van de
spiraal gelopen, waar de grote kaars brandde. De kleine kaarsjes
werden hiermee aangestoken en kregen een plaatsje in de spiraal.
En hoe mooi is het dan, dat tijdens het vrij spel een kleuter met de kapla de
spiraal met kaarsjes nogmaals maakt!
Maandag 5 december wordt op school de tweede kaars van de adventskrans
aangestoken. De kleuterklassen zullen deze ochtend samen starten. We zingen
met elkaar en er is weer muziek van cello en fluit. Veel dank alvast voor Boukje
(Elin en Famke) en Sarah (Yade)! Dit duurt ongeveer 15 minuten en ouders van
de kleuters zijn van harte welkom om mee te zingen.

Sinterklaas op school
Vanochtend heeft Sinterklaas met zijn piet, die het dak niet af durfde,
een bezoek aan onze school gebracht.
Een feestelijk samenzijn!

Ingezonden mededeling
Yoga
Na de kerstvakantie start Monique Lijftogt van Studio Rafiki met kinderyogalessen op de Vrije School Utrecht
locatie Leidsche Rijn. Elke woensdagmiddag (uitgezonderd de vakanties) is er les voor kinderen van 4-8 jaar
van 14.30-15.15 uur. De eerste woensdagmiddag is gratis, ter kennismaking.
Komt jouw kind meedoen op woensdag 11 januari? Opgeven kan via monique@studiorafiki.nl, meer info
staat op http://www.studiorafiki.nl/. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen in verband met de persoonlijke
aandacht. De lessen starten bij minimaal 4 kinderen.
Wil jij jouw zoon/dochter wel graag opgeven voor kinderyoga op woensdagmiddag, maar komt deze tijd je
niet goed uit? Mail Monique, dan gaat zij kijken naar de mogelijkheden!

Ingezonden mededeling
Graag laten we je weten dat we nieuwe startdata hebben gepland voor de Rots en Watertrainingen in
Houten en in Leidsche Rijn.
Wat is Rots en Water?
Rots en Water is een actieve weerbaarheids- en sociale vaardighedentraining voor kinderen. Deze training
wordt gegeven in een speel- of gymzaal. Aan de hand van allerlei leuke oefeningen ervaren zij dat ze altijd
een keuze hebben: wil ik het wel (water) of wil ik het niet (rots). Kinderen leren op een handige(re) manier te
reageren in sociale situaties. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, betere zelfbeheersing en betere relaties met
leeftijdgenoten. Rots en Water is geschikt voor kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen,
gemakkelijk over hun grenzen laten gaan of juist heel snel boos worden. In de training leren de kinderen op
een goede manier ‘stop’ te zeggen, uitdagers te negeren, maar ook om beter samen te werken.
Wie zijn wij?
Wij zijn Mariette Paquay en Liane Crouwel. Wij zijn beiden kindercoach en gecertificeerd Rots en
Watertrainer. We geven deze training via open inschrijving in Leidsche Rijn en Houten. Daarnaast geven wij
Rots en Watertraining op scholen aan complete groepen of delen daarvan.
Startdata
De startdata in Houten zijn:
- groep 3-4: dinsdag 10 januari: 16.00 - 17.00 uur
- groep 5-6: dinsdag 10 januari: 17.00 - 18.00 uur
- groep 7-8: dinsdag 10 januari: 19.00 - 20.00 uur
De startdata in Leidsche Rijn zijn:
- groep 3-4: donderdag 19 januari 16.00 – 17.00 uur
- groep 5-8: donderdag 19 januari 17.15 – 18.15 uur
De maximale groepsgrootte is voor de training is 12 kinderen. Op dit moment is in alle groepen nog plaats.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie en het inschrijfformulier vind je in de bijgevoegde folder en op de website
http://www.kindercoachinglianecrouwel.nl/weerbaarheidstraining-rots-en-water-houten/
Op www.rotsenwater.nl vind je een link naar de documentaire over Rots en Water die vorig jaar op tv is
uitgezonden.
Als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen wij die natuurlijk graag. Wij zien de kinderen van jullie school
graag bij de Rots en Watertraining!
Hartelijke groet,
Mariette Paquay en Liane Crouwel
Kinderpraktijk Liane Crouwel
06-25322326
lianecrouwel@gmail.com
www.kindercoachinglianecrouwel.nl

