Bulletin locatie Leidsche Rijn 20 januari 2017
(redactie: Jörgen Joosten i.s.m. de leerkrachten)

Agenda januari 2017
23 jan
25 jan
28 jan
30 jan

Studiedag leerkrachten, kleuterklassen vrij, klas 1/2 gewoon school
Ouderavond kleuterklassen, aanvang 20.00 uur
Algemene Open dag Vrije School Utrecht op locatie Hiëronymusplantsoen, klassen 1 t/m 5
van die locatie zijn op school
Ouderavond Leervoorwaarden oudste kleuters, die volgend schooljaar naar klas 1 gaan,
zaal locatie Hiëronymusplantsoen

Agenda februari
7 feb
24 feb
25 feb

Studiemiddag, alle klassen om 13.00 uur vrij
Alle klassen vrij
Krokusvakantie t/m 5 maart

Personeel
Zoals de ouders van klas 1/2 al weten gaat juf Leontine afscheid van ons nemen. Vrijdag 27 januari zal haar
laatste lesdag zijn. Haar oude school, de vrije school in Bergen, heeft haar gevraagd of zij per 1
februari terug kan komen.
De zorg voor Koos valt haar zwaarder dan gedacht, zeker in combinatie met haar werkplek in Utrecht en de
reistijd die daar mee gemoeid is. Wij vinden het heel jammer, maar ook begrijpelijk, dat juf Leontine tot deze
beslissing is gekomen. We hebben juf Leontine als een hele lieve, zeer ervaren en betrokken juf en collega
leren kennen en fijn met haar samengewerkt.
Uiteraard zijn wij meteen op zoek gegaan naar een nieuwe collega die de vacature, die juf Leontine
achterlaat, in kan vullen. Daarvoor hebben we afgelopen week al enkele sollicitatiegesprekken gevoerd en
zullen er de komende week enkele proeflessen plaatsvinden in klas 1/2.
We hebben een euritmiste gevonden. Juf Yvonne Engelaer zal vanaf volgende week vrijdag starten met de
euritmielessen; de kleuterklassen krijgen ieder een half uur euritmie en klas 1 en 2 apart van elkaar een les
van 40 minuten.

Nieuwe vrijwilliger op donderdag in klas 1/2 stelt zich voor:
Mijn naam is Bien Gelderman, ik ben moeder van 3 kinderen: Stan (17), Sophie (15) en Kai (12) en ik woon
in De Meern. Ik ben zeer geïnteresseerd in het Vrije School onderwijs en ik assisteer sinds een paar weken
in klas 1 en 2 op de donderdagen. Verder werk ik drie dagen per week als juf in groep 3 op een reguliere
basisschool in Leidsche Rijn.
Ik heb Grafische Vormgeving gestudeerd aan de Kunstacademie, heb Yoga- en Kinderyogalessen gegeven
en ik ben Vakspecialist Muziek. Mijn hobby’s zijn piano en gitaar spelen & zingen, joggen, lezen, gezonde
voeding, creatief bezig zijn, natuur en mijn stacaravan aan de plas in Maarssen.
Ik vind het prachtig om te ervaren hoe veel dingen die voor mij belangrijk zijn in het leven een plek hebben
binnen de Vrije School. Ik hoop hier veel te leren en ik wil jullie allemaal graag beter leren kennen!
Hartegroet, Bien

Kerstspel 2016
Vlak voor de kerstvakantie, alweer enige tijd geleden, vond op
vrijdagochtend in Leidsche Rijn het allereerste kerstspel van
leerkrachten en ouders voor de kinderen plaats. Omdat wij op onze
locatie in Leidsche Rijn graag de traditie van "het kerstspel" wilden
starten, heeft juf Leontine het initiatief genomen om andere
leerkrachten en een paar ouders enthousiast te maken om mee te
doen. Juf Leontine, juf Ineke, juf Wendy, Karin (oma van Naomi),
Charmian (moeder van Krijn), Tristan (vader van Bodi) hadden vier
middagen geoefend met de teksten en de vele liedjes van het
simpele kerstspel wat
ook geschikt was voor
de kleuters. Ook het verzorgen van de kerstkleding hoort bij
een spelletje als deze. Dus werden markten bezocht, naaimiddagen georganiseerd en oude sokken uit de kast getrokken.
Vrijdagochtend vroeg hadden we nog een laatste generale
repetitie... die niet geheel vlekkeloos verliep, maar ze zeggen
wel: "een slechte generale is een goede uitvoering". En dat was
ook zo. De kinderen hebben vol aandacht gekeken. De liedjes
die zij kenden, werden uit volle borst meegezongen. Ook werd
met aandacht gekeken naar de geboorte van het kindje en
werd er hard gelachen om de herders die op de gladde vloer

(“het had ge-ijzeld”) moeite hadden met opstaan. O ja, oma Karin vervulde zelfs een dubbelrol, eerst de boze
waard en daarna de goede waard. Ze had precies genoeg tijd om zich om te kleden. Dank voor alle inzet en
wat ons betreft is hierbij een traditie gestart:
Volgend jaar weer, zullen we maar zeggen! – Juf Wendy

Uit de kleuterklas
De klas van juf Femmigje en juf Ineke is weer fijn gestart na de
kerstvakantie. Vos en Stein zijn bij ons in de klas gekomen, wat heel
gezellig is. De oudste kleuters werken regelmatig aan hun
handwerkje. Er worden prachtige paardentuigjes gemaakt. Eerst drie
strengen vingerhaken, deze vlechten en dan nog borduren. Wat zijn
de kinderen trots op hun werk.
De komende tijd maken we iedere woensdag soep in de klas. Iedere
week smaakt deze soep verschillend, het is namelijk elke keer weer
een verrassing welke groenten mee naar school worden genomen.
We snijden met elkaar de groenten en roeren in de soep. Als de soep
klaar is, eten we dit met ons zelf gebakken brood.
Voor de kerstvakantie speelden we in de Adventstijd het
Kerstspelletje. Dit was best spannend, maar de kinderen raakten hier
steeds meer vertrouwd mee en durfden meer. Nu spelen we aan het
begin van de ochtend met elkaar het Driekoningenspelletje. We
merken dat de kinderen steeds meer durven en er erg van genieten.
Aanstaande dinsdag vieren we Driekoningen op school. Welke drie
kinderen zullen een boon in hun stukje tulband vinden en mogen de
gehele dag één van de koningen zijn? – Juf Femmigje

Juf Wendy getrouwd!
Op dinsdag 17 januari is juf Wendy in het huwelijksbootje gestapt met haar
vriend Paul. Het was een intieme bruiloft in Amsterdam. Toen juf Wendy
donderdag weer op school kwam werd zij door de kinderen en ouders verrast
met een prachtig lied, een mooie boog en vele bloemen en tekeningen.
De liefde spatte ervan af.

Stagedag leerkrachten en medewerkers
Aankomende maandag 23 januari gaan alle leerkrachten en medewerkers van de Vrije School Utrecht op
stage. Dat houdt in dat de kinderen uit de kleuterklassen vrij zijn, klas 1/2 komt wel gewoon naar school en
krijgt les van meester Jörgen. Dit omdat deze klas de afgelopen tijd een aantal keer thuis heeft moeten
blijven omdat er geen vervanging was.
Onze andere leerkrachten vliegen uit over het hele land om op andere scholen mee te lopen en te kijken hoe
daar gewerkt wordt. Hoe doen collega's het in het onderwijs op andere scholen? Wat kunnen we van hen
leren? Ieder heeft zijn eigen plek uitgekozen en georganiseerd: van vrijeschoolonderwijs, regulier onderwijs
of staatsvrij onderwijs. Alle ervaringen worden later met elkaar gedeeld.

Euritmie
Zoals onder het kopje ‘personeel’ staat, beginnen vrijdag 27 januari a.s. de euritmielessen voor alle klassen.
Nu wordt het dus echt noodzakelijk dat de kinderen euritmieschoenen met een stroeve zool hebben.
Aanstaande dinsdag 24 januari vanaf 14.00 uur is er éénmalig de mogelijkheid om euritmieschoenen te
kopen op onze eigen locatie. Dit zijn de schoentjes die normaal alleen op onze locatie Hiëronymusplantsoen
verkocht worden. Je kunt de schoentjes (maat 25 t/m maat 36) voor € 8,55 per paar kopen (graag contant en
gepast betalen!).
Ze zijn overigens ook via internet te bestellen: https://www.rozemarijn.nl/shop/euritmieschoenen-zwart/

Goed voornemen voor 2017
De afspraken die wij op de locatie Leidsche Rijn hebben voor het op tijd op school komen, zijn:
• Om 8.20 uur gaat de bel en de kleuters mogen naar hun klas. De leerlingen van klas 1/2 gaan rond 8.25
uur naar binnen. Om 8.30 uur begint de lesdag.
• Te-laat-komers, ook de kleuters met hun ouders, wachten voor de deur van de klas. Na het dagbegin
(spreuk en/of liedjes), zo rond vijf over half negen, kunnen zij hun klas in. Wij gaan ervan uit dat te-laatkomers stil en zonder te storen de klas in gaan.
Als een kind in 4 weken tijd drie keer te laat komt, zal in eerste instantie de leerkracht de ouders daarop
aanspreken en maakt afspraken om het te laat komen te voorkomen. Als het blijft voorkomen zal de
schooleider met ouders contact opnemen.
Heb je als ouder een mededeling betreffende je kind voor die dag, of wil je de juf graag iets zeggen, spreek
haar dan liever niet aan in of bij de klas, maar zorg dat je kind een briefje mee heeft waarop dit staat. Dit om
gesprekken te voorkomen zodat de juffen er echt helemaal voor de kinderen kunnen zijn.
Bij het halen geldt:
De schooldeur gaat op woensdag open om 13.00 uur en op de andere dagen om 14.00 uur.
• Ouders van kleuters halen hun kind op bij de klas.
• De ouders van klas 1/2 wachten buiten op hun kind.
• Ouders zijn na schooltijd weer verantwoordelijk voor hun kind. We willen niet dat kinderen helemaal
alleen naar het ‘bosje’ en de sloot gaan (bevindt zich helemaal achter op ons terrein).

LET OP: Witten en sluieren lokalen
Vrijdagmiddag 27 januari a.s. willen we na schooltijd de muren witten van de 3 klaslokalen en op
zaterdagochtend 28 januari brengen we een tweede laag aan. Dit is dan de juiste ondergrond om in februari
te kunnen sluieren. Wij hopen heel erg dat de ouders die hun hulp destijds hebben aangeboden, ook
daadwerkelijk komen helpen. En natuurlijk is extra hulp welkom: vele handen maken licht werk.

Ouder-kind-speelochtend
De ouder-kind-speelochtend bij ons op school is gestart; er zijn inmiddels twee ochtenden geweest. Dit is
voor ouders met jonge kinderen die nog niet naar school gaan:
Ben je geïnteresseerd in het vrijeschoolonderwijs? Vind je het leuk om in contact te komen met andere
ouders? Onder het genot van een kopje koffie of thee terwijl je kind met andere kinderen kan spelen?
Vanaf januari zal er iedere donderdagochtend een ouder-kind-speelochtend zijn in de BSO-ruimte van de
Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn.
Locatie: Componistenlaan 8, 3451 SX Vleuten
Tijd: inloop tussen 9.30 en 10.00 uur, daarna spelen en koffie tot 11.00 uur
Prijs: 1,50 per keer per kind
Willen jullie dit nieuwtje helpen verspreiden?

Ingezonden mededelingen

Gastouderopvang De Vlindertuin
Kleinschalige opvang in een huiselijke, veilige en
gezellige omgeving op dinsdagen en vrijdagen
voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
Opvang met veel aandacht voor de ontwikkeling
van kinderen. Buiten spelen, bakken, knutselen,
zingen en rust.
Er is nog plaats op dinsdagen en vrijdagen.
Welkom om te mailen of bellen voor meer informatie:
Femke Haen (ook kleuterjuf op de Vrije School Utrecht)
femkehaen@gmail.com
06-15605883

