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Agenda juni
20 juni
23 juni
27 juni

e

Kennismakingsavond voor ouders van de nieuwe 1 klas schooljaar 2017/2018
Viering Sint Jan begin van de avond, alle klassen om 13.00 uur uit
PO in Actie: de school begint om 09.30 uur!

Agenda juli
7 juli

Laatste schooldag, in klas 1/2 worden om 9.00 uur de getuigschriften uitgedeeld in het bijzijn
van de ouders, alle klassen om 13.00 uur uit

Agenda augustus
21 aug

Eerste schooldag nieuwe schooljaar, klas 1 en klas 2/3 beginnen om 8.30 uur en de kleuters
om 10.00 uur

Sint Jansfeest
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt, de zwaluwen roepen, de sappen
stromen, het Sint Janskruid bloeit, Sint Jan is in aantocht.
24 juni, de naamdag van Johannes de Doper, is officieel Sint Jan en wij
vieren het dit jaar een dagje eerder. Johannes de Doper heeft Jezus
van Nazareth gedoopt in de Jordaan. In het leven van Johannes was
het motief: “Hij moet groeien, ik moet afnemen”. Op 24 juni is de zon
net voorbij zijn hoogste punt en alweer aan het afnemen. Johannes
vraagt ons alle zomerse ervaringen mee te nemen op de weg naar
binnen, de inkeer naar de midwintertijd.
Zomer en winter
Met rituele handelingen beleefde de mens vanaf de vroegste tijden de keerpunten in het jaar;
Midwinterzonnewende (rond Kerstmis), Zomerzonnewende (rond Sint Jan), en in het voor- en najaar de dagen nachtevening (rond Pasen en rond Michaël); de dag en de nacht zijn dan even lang, in evenwicht.
Intensief werden de gangen door de seizoenen beleefd.
Aarde, water, wind en vuur
Van oudsher werd het zomerzonnewendefeest buiten gevierd; het Sint Jansfeest sluit daarbij aan. Met al
onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten,
de beweging van het stromende water, de wind en de dansende vlammen van het Sint Jansvuur. We raken
een beetje buiten onszelf van de warmte en het licht en het buiten zijn. Spelend en bewegend ingaan op de
gegeven situaties, en ook het gevoel van
verbondenheid met vele anderen die hetzelfde
feest vieren is de essentie van het Sint
Jansfeest. Dankbaar voor alles wat leeft in
verbondenheid met de aarde, de lucht, het water
en het vuur.
Wij groeten u, ster, met uw stralende licht
Gegroet broeder wind, en de wolk en de
bliksemschicht
Gegroet zuster water, verfrissend en rein
Gegroet broeder vuur met uw vlammende schijn
Gegroet bonte bloemen en kruiden zo schoon
Jullie tooien de aarde met een kleurige kroon!
Sint Jan op onze locatie
Wij vieren dit jaar, als de elementen het toelaten, met onze school het Sint Jansfeest in de tuin van Steede
Hoge Woerd naast het Castellum, ingang bij de kruising Vicuslaan/Anton Duinkerkenlaan. Er is daar beperkt
de mogelijkheid om te parkeren, dus als het kan kom dan met de fiets! (Het was nog best ingewikkeld op een
geschikte plek in Leidsche Rijn te vinden alwaar we ook een vuurtje moge stoken).

Programma Sint Jan:
De school is 23 juni om 13.00 uur uit en het Sint Jansfeest begint om 17.00 uur met het zoeken van een
picknickplek in de tuin.
17.00 - 17.30 uur:
picknickplek zoeken op het veldje
17.30 - 17.35 uur:
leerkrachten dansen ‘In het midden van de zomermaand’; hierna vormen ze met
ouders en kinderen een grote kring.
17.35 - 17.50 uur:
dansen met z’n allen: De Zevensprong en De Rivier de Rhône
17.50 - 18.00 uur:
Sint Jansvuur wordt aangestoken
18.00 - 18.45 uur:
picknicken
18.45 - 18.55 uur:
met zijn allen zingen rond het vuur (wij zorgen voor de liedteksten)
18.55 - 19.30 uur:
SPRINGEN over ’t vuur!
Voorbereiding:
•
Neem je eigen picknickmand mee met eten voor je gezin (en eventuele anderen). Spelletjes voor als de
kinderen al klaar zijn met eten: diabolo, badminton, jeu de boules, etc.
•
Willen jullie zelf zorgen voor bloemenkransen voor op je hoofd of een hoedje met bloemen!
•
Zorg voor katoenen kleding met het oog op het vuurspringen.
•
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen; kinderen mogen het terrein niet af graag onder
begeleiding naar het toilet, want die is op het terrein aanwezig.
•
We willen wat ouders vragen om mee te helpen bij het verzorgen van het vuur en het begeleiden van
het vuurspringen: zie inschrijflijst in de hal; deze hangt er dinsdag.
•
Als het feest niet door kan gaan in verband met weersomstandigheden of iets dergelijks, vieren we het
op een nader te bepalen tijdstip.
Wij wensen iedereen een zonnige Sint Jansviering!

PO IN ACTIE: TEKEN DE PETITIE! INVESTEER IN ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit
staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren
hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder
het voortgezet onderwijs. Het aantal burn-outs is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk
niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende
aantal studenten op de pabo-opleidingen.
Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol
te houden.
Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen, ouders
en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen probleem van
het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of staat met onze
kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt.
Om onze zorgen kracht bij te zetten, zullen de basisschoolleerkrachten op 27 juni de deuren van de
school een uur later opendoen.
Een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt
volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel. Op die dag reizen namens iedere
school een ouder en een leraar af naar Den Haag om onze politieke leiders persoonlijk op te roepen werk te
maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven
moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.
U kunt ons helpen om die eis kracht bij te zetten door de volgende petitie te ondertekenen:
Ja, ik teken de petitie omdat ik vind dat leraren in het primair onderwijs recht hebben op een eerlijk salaris en
minder werkdruk; en alle kinderen recht hebben op de best mogelijke leerkracht!
http://www.pofront.nl/petitie
Thijs Roovers – PO in actie
Jan van de Ven – PO in actie
Liesbeth Verheggen - Algemene Onderwijsbond
Petra van Haren – Algemene Vereniging van Schoolleiders
Loek Schueler – CNV Onderwijs
Jillis Veenstra – Federatie van Onderwijs Vakorganisaties
Han Busker – FNV
Rinda den Besten - PO Raad
Ook wij doen mee aan de landelijke actie 27 juni
Beste ouders,
De leerkrachten van de Vrije School Utrecht hebben besloten om op dinsdag 27 juni mee te doen aan de
landelijke actie door een uur later te openen. De deur blijft dus dicht tot 9.30 uur.
Zoals u waarschijnlijk allen wel heeft meegekregen in de media gaat het om het signaal dat we als
onderwijsland willen afgeven aan de overheid, daar willen wij als school ook ons steentje aan bijdragen.
Voor meer informatie: zie boven of u kunt deze website bezoeken: http://www.poinactie.nl/

Bezetting schooljaar 2017/2018
Zoals Ines Scheffer, onze algemeen schoolleider, al via een mail aan jullie heeft laten weten is de bezetting
voor volgend schooljaar rond. Voor onze locatie hieronder nog even op een rij hoe het er uit gaat zien:
Kleuterklas 1: juf Bien (maandag en dinsdag) en juf Ineke (woensdag t/m vrijdag).
Kleuterklas 2: juf Léanne (maandag) en juf Wendy (dinsdag t/m vrijdag).
Kleuterklas 3: start in principe na de voorjaarsvakantie 2018 en eventueel in januari 2018 als er flink meer
aanmeldingen van leerlingen zijn (zie vorig bulletin); deze vacature wordt te zijner tijd ingevuld.
Klas 1: juf Maya (maandag t/m woensdag) en juf Marrit (donderdag en vrijdag).
Klas 2/3: meester Wilfred (maandag t/m donderdag) en juf Bien (vrijdag).
De euritmiste van dit schooljaar, juf Yvonne, zal zeer waarschijnlijk volgend schooljaar niet opnieuw bij ons
werkzaam zijn; de reisafstand bleek voor haar toch een struikelblok. Ze heeft met heel veel plezier euritmie
gegeven aan jullie kinderen! Voor volgend jaar zijn we bezig om een nieuwe euritmiste te vinden.
Juf Wil zal in zowel in klas 1 als in klas 2/3 als onderwijsassistent werkzaam zijn.
Rozemarijn Tigelaar zal net als dit jaar als IB-er en RT-er werken.
Jörgen Joosten zal zijn werkzaamheden op onze locatie voortzetten, zij het niet meer als vervangend
schoolleider maar in de functie van adjunct schoolleider.
Koos Blasé heeft na zijn uitvallen vanwege zijn gezondheid vanaf het begin van dit schooljaar lange tijd niet
kunnen werken, maar de laatste maanden was hij wel weer af en toe op onze locatie aanwezig om collega’s
en zijn opvolger Ines Scheffer in te werken. Koos zal na de zomervakantie niet meer werkzaam zijn op onze
school. Hij gaat van zijn pensioen genieten. Wij zijn hem heel dankbaar voor al zijn inzet, enthousiasme en
het werk wat hij voor onze locatie in Leidsche Rijn heeft gedaan! Koos is daarnaast ongeveer 10 jaar
schoolleider van de Vrije School Utrecht geweest en met alle medewerkers nemen wij over twee weken op
feestelijke wijze afscheid van hem.

Eerste schooldag na de zomervakantie
Het schooljaar 2017/2018 begint op maandag 21 augustus met een korte dag tot 13.00 uur. De kinderen
ontmoeten elkaar na een lange zomervakantie en klas 2/3 en de juffen en meesters verwelkomen samen de
nieuwe eersteklassers.
De kinderen van de nieuwe klas 1 en de kinderen van klas 2/3 zijn om 8.30 uur op school en de kleuters
starten deze dag om 10.00 uur. Willen jullie alle kinderen gewoon brood en drinken meegeven?
Vanaf dinsdag 22 augustus geldt voor alle kinderen het normale lesrooster.
Het verwelkomen van de nieuwe eersteklassers gaat als volgt: alle nieuwe eersteklassers verzamelen zich
samen met hun ouders voor het hek van de scouting (onze buren). Daar worden zij verwelkomd door hun
‘oude’ kleuterjuffen en juf Maya en juf Marrit. Als de kinderen van klas 2/3 samen met hun ouders en hun
meester een haag met bloemenbogen hebben gevormd over het pad tot aan de voordeur (bij regen doen we
dat in de hal) om ongeveer 8.40 uur, gaan de nieuwe eersteklassers met hun nieuwe juffen en de
kleuterjuffen door de haag naar hun lokaal. Na de kinderen van de eerste klas gaan ook de kinderen van
klas 2/3 naar boven gevolgd door de ouders van de eersteklassers én de ouders van nieuwe kinderen in
klas 2/3.
De kinderen van klas 2/3 gaan met hun stoel naar het lokaal van klas 1, gaan achter in het lokaal zitten en
alle onderbouwkinderen worden verwelkomd door school. Na het zingen van enkele liedjes, luisteren alle
kinderen naar de vooruitblik voor klas 1 die gegeven wordt door juf Maya en juf Marrit. Vervolgens zullen
meester Wilfred en juf Bien een kort beeld geven van wat de kinderen van klas 2/3 het komende jaar te
wachten staat. Dit alles duurt hooguit tot 9.15 uur. Hierna gaat klas 2/3 naar het eigen lokaal.
De ouders van de nieuwe eersteklassers en de ouders van nieuwe kinderen uit klas 2/3 zijn van harte
welkom bij deze opening van het schooljaar. Aangezien we niet zoveel ruimte hebben, willen we de dan
aanwezige ouders vragen zoveel mogelijk langs de muren van het lokaal te staan, geen andere kinderen
mee te nemen en geen foto’s of video’s te maken. Na de opening is er voor de ouders nog een kopje koffie
of thee in de lerarenkamer. Om 13.00 uur kunnen de kinderen beneden in de hal weer opgehaald worden.
Voor het verdere schooljaar geldt dat de ouders van klas 1 en klas 2/3 na schooltijd buiten op hun kinderen
kunnen wachten.
Vanaf dinsdag gaat iedere schooldag om 8.20 uur de schoolbel bij de voordeur. Dat betekent dat de kleuters
naar binnen mogen. Om 8.25 uur gaat de bel voor de tweede en laatste keer en dan moeten de kinderen bij
hun juf/meester in de rij gaan staan; klas 1 voor de gevel naast de voordeur en klas 2/3 voor de gevel bij de
kleuterklassen.

Verlof aanvragen
Als je kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Als je kind vijf jaar is geworden moet het naar de
basisschool, omdat het op de eerste dag van de volgende maand leerplichtig wordt. Omdat het kan
voorkomen dat een normale schoolweek een te zware belasting is voor een vijfjarige kleuter, kan een
overgangsperiode worden afgesproken. In deze periode mag de vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uur per
week minder naar school. Als ouder maak je daarover in eerste instantie afspraken met de juf of meester
van je kind. Vervolgens meld je de gemaakte afspraak via de mail aan de adjunct schoolleider
(leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl). Zodra je kind zes jaar is geworden, houdt deze regeling op.

Als een kind om bepaalde redenen niet naar school kan komen, moet je als ouder het verlof per brief of mail
minimaal een maand van tevoren bij de adjunct schoolleider (kan ook via de klassenleerkracht) aanvragen.
Extra verlof mogen wij alleen in bijzondere gevallen verlenen. Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen
buiten de schoolvakanties vrij te geven om: met vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte
van de zomervakantie voor te zijn, een bezoek aan het land van familie of van herkomst te brengen of
tegelijk met broer of zus vakantie te kunnen hebben. De enige uitzonderingen hierop zijn verlof vanwege
zwaarwichtige redenen (bijv. een sterfgeval, huwelijk, jubileum, verhuizing of ernstige ziekte van familie) of
als één van de ouders wegens de specifieke aard van zijn/haar beroep (dus niet vanwege het werkrooster
van het bedrijf) niet tijdens één van de schoolvakanties een periode van minimaal 14 dagen met vakantie
kan gaan. Is dit het geval, dan mag maximaal twee weken vrij worden gegeven, uitgezonderd de eerste twee
weken van het schooljaar. Verlof aanvragen geldt ook voor 4-jarigen.

Boekentips
Liefdevolle begrenzing – Loïs Eigenraam
We leven in een bijzondere tijd. Weinig lijkt meer vanzelfsprekend te zijn. Ouders
geven aan soms niet meer te weten of en hoe zij grenzen moeten geven aan hun
kind. Adviezen ‘vliegen’ ouders om de oren. Eenduidigheid in deze adviezen is vaak
ver te zoeken.
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van het kind van 0-21 jaar. In iedere fase
ontwikkelt het kind nieuwe vaardigheden en vermogens. In iedere fase vraagt het
kind iets anders van de opvoeders. Als opvoeders in staat zijn liefdevolle
begrenzing te geven dan is dat een basis voor een gezonde ontwikkeling, zowel
voor het kind, de ouder en andere relaties waar zij mee te maken hebben.
Dit boek geeft inzicht in wie een kind op een bepaalde leeftijd is en wat het op dat
moment van de opvoeder vraagt. Het biedt handvatten voor opvoeders hoe zij de
eigen basis kunnen verzorgen zodat liefde, geduld en wijsheid groeien.
Leven met het jaar – Christiane Kutik
Leven met het jaar is een echt gezinsboek. Het bevat voor ieder jaargetijde, maand of
feest een verhaal of een korte beschrijving, een aantal liedjes en spelletjes, een schat
aan feestelijke recepten en vele knutsels. Door de bijzondere wijze van samenstellen
vormen de verschillende onderdelen, die ieder op zichzelf al een aparte uitgave waard
zijn, een hechte eenheid, die nog eens wordt versterkt door de samenhang van de
tekst en de vele zwartwit afbeeldingen.

Parkeren
Op de parkeerplaats voor onze school ontstaan helaas af en toe gevaarlijke situaties. Deze doen zich met
name voor doordat sommige bestuurders van auto’s hun voertuig bij het brengen en halen van hun kind zo
neerzetten dat dat gevaar oplevert voor anderen. Wees alsjeblieft bewust van het gevaar dat kan ontstaan
bij het parkeren en wees oplettend!
Wat de parkeerplaats betreft ook het volgende: In het afgelopen schooljaar hebben we helaas met regelmaat
op de parkeerplaats afval gevonden, en opgeruimd, van mensen die na schooltijd, bijvoorbeeld in het
weekend, de parkeerplaats gebruiken. Dat is afval in de vorm van blikjes, wietzakjes tot lachgascapsules. Ik
heb de politie daarvan op de hoogte gesteld, maar zij verwezen mij door naar de gemeente. De gemeente
heeft er nu een aantekening van gemaakt en gaan ermee aan de slag. Ondertussen zouden wij het fijn
vinden als er ook wat ouders zijn die af en toe een rondje met een vuilniszak maken en opruimen!

Wij zoeken:
•
•

Nog steeds mensen die willen helpen om volgend schooljaar mee onze jaarfeesten te organiseren. Het
idee is dat een aantal ouders samen met een leerkracht één jaarfeest voor hun rekening nemen.
Aanmelden kan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een pianist die tijdens de euritmielessen voor de
begeleiding zou kunnen zorgen. Mochten jullie nog iemand kennen die dat leuk vindt om te doen, dan
horen we dat graag!

