Bulletin locatie Leidsche Rijn 7 oktober 2016
(redactie: Jörgen Joosten i.s.m. de leerkrachten)

Agenda oktober
13 okt
15 t/m 23 okt
24 okt

Open middag BSO (zie ook vorig bulletin)
Herfstvakantie
Studiedag, de kinderen hebben geen school

Agenda november
11 nov
24 nov
26 nov

Sint Maarten, alle klassen om 13.00 uur vrij
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
Adventsmarkt, locatie Hiëronymusplantsoen

PR locatie Leidsche Rijn
De website en Facebookpagina Vrije School Utrecht West zijn nog actief voor werving van nieuwe ouders.
Neem eens een kijkje op de Facebookpagina, er staan nu enkele leuke filmpjes op… en stuur het naar zo
veel mogelijk mensen door…

Deelnemen aan de MR?
Binnen de Vrije School Utrecht is er een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders. Zij
vertegenwoordigen de stem van alle ouders naar het bestuur van Vrije school Utrecht. Zij geven gevraagd
en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken. Vanuit de verschillende vestigingen van de school is er
een vertegenwoordiging van ouders nodig.
Op woensdag 21 september vond er een MR-overleg plaats. Madelon van Ginkel-Thuis (moeder van Zep,
kleuterklas juf Wendy) is op uitnodiging van de MR bij dit overleg aanwezig geweest. Zij is daarvoor
benaderd vanwege haar rol in de initiatiefgroep van Leidsche Rijn. Ook Tristan van der Linden (vader van
Bodi, kleuterklas juf Femmigje en juf Ineke) is meegegaan naar dit overleg. Madelon heeft inmiddels
besloten om niet in de MR te gaan, omdat zij 1,5 jaar intensief bezig is geweest met de initiatiefgroep. Ze is
enorm blij dat de school er nu is en vindt het fijn dat er nu weer wat meer tijd vrij komt voor andere dingen.
Tristan heeft aangegeven zich wel bij de MR aan te willen sluiten.
Wie meldt zich aan?
Het is wenselijk dat in ieder geval twee ouders de locatie Leidsche Rijn vertegenwoordigen in de MR. Zijn er
ouders die interesse hebben om deel te nemen? Of ouders die een keer een overleg willen bijwonen om te
kijken wat het inhoudt? Geef het door aan mrvrijeschool@gmail.com.
Meer weten over wat de MR doet en wie er op dit moment in zitten? Bekijk de MR pagina op de website van
Vrije School Utrecht.

Michaëlsfeest en Openingsfeest waren groot succes!
Het was de eerste keer dat het Michaëlsfeest op onze nieuwe
locatie werd gevierd: een vrolijk en sprankelend feest! De smid
Erik was er, ieder kind mocht een paar flinke tikken uitdelen op
het te smeden ijzer, de kinderen hebben appels gesneden en
geperst tot sap, graan gedorst en
gemalen, wol gekaard en gezien
hoe een oma deze spon op een
spinnewiel en ze hebben de meest
GROOTSE bellen gemaakt.
Dit alles onder enthousiaste
begeleiding van ouders.

Na het Michaëlsfeest was er het openingsfeest. Ook dit was helemaal geweldig! De school zag er heel mooi
uit, er was volop te doen en het werd erg druk bezocht. Er zijn nu al verschillende aanmeldingen uit
voortgekomen.
Lieve ouders en lieve collega’s (er waren ook ouders, kinderen en collega’s van onze andere locaties): Héél
erg bedankt voor jullie hulp en inzet. Zonder jullie enthousiasme was het nooit zo’n leuke dag geworden!

Personeel
Juf Leontine zal voorlopig niet op de maandag in de kleuterklas werken i.v.m. privé-omstandigheden. Juf
Wendy werkt zolang 5 dagen in de klas.
Jörgen Joosten (vervangend schoolleider) is in principe op dinsdag en donderdag op school (is soms
afwijkend), heeft op donderdag van 8.30 tot 9.30 uur een inloopspreekuur voor ouders en is die dagen te
bereiken op telefoonnummer 030-7370905 en via de e-mail leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl

Herhaalde oproep voor ouderhulp
Op de vrije school is het gebruikelijk dat ouders een grote rol spelen in de school en we zullen dan ook
regelmatig om jullie hulp vragen. Daarbij vinden wij het wel belangrijk dat je je vrij voelt om wel of niet een
bijdrage te leveren. We zijn nog steeds op zoek naar meer helpende handen voor:
• Het sluieren van de lokalen: We willen de 3 lokalen waarin de klassen zitten heel graag sluieren.
Daarvoor moeten de lokalen eerst gewit worden. We zijn dus op zoek naar een aantal ouders die de
verfroller ter hand willen nemen. Daarna is er bij het sluieren ook weer hulp nodig.
• Het aanpakken van de buitenruimte: Samen met Lumiar (de democratische school) willen we heel graag
de buitenruimte, de tuinen voor en achter het gebouw, tot iets moois maken. Wie wil daarbij vanuit onze
school meedoen?
Wil je je opgeven om te helpen? Meld je aan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl

Inloop-info-half-uurtjes
De komende weken zullen er op onze school, op maandag en donderdag van 14.30 tot 15.00 uur, korte
informatiemomenten zijn 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!

