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We zijn gestart!
Voor alle kinderen, ouders en ook
o de leerkkrachten is het
h een span
nnend begin.. ‘Uit vele ricchtingen
zijn wij gekomen’ en
n wat hebbe
en we zin om
m ‘gewoon’ aan
a de slag te
t gaan. Hoeewel de
noodzak
kelijke spulllen er allema
aal zijn, moeeten we ook
k veel improviseren. Eenn klein team
m dat
elkaar n
nog niet goed
d kent, nog geen 50 kin
nderen en eeen directeurr die er zomaaar ineens niet
n bij
is. Dat laaatste is zek
ker een gemiis! Wanneerr het allemaaal ‘gewoon’ zal gaan voeelen weten we
w nog
niet, maaar improvisseren doen we
w met plez ier. Wij, leerrkrachten, zijn hier gekoomen om te
e
pioniereen en zullen dat vol overtuiging gaaan doen.
Vrijdag 19 augustuss kwamen allle vrijeschooolcollega’s uit ‘de stad’ ons helpenn en kennism
maken.
Wat voeld
den we ons gedragen
g
enn wat vonden we het
leuk. Een mand met cadeautjes
c
vvoor de nieuwe
school, bijj wijze van kraampakke
k
et, staat in de
lerarenkaamer. We mo
ogen elke daag een pakje
e
openmakeen.
Twee wek
kelijks zullen
n we hier dee rubriek:
LEIDSCHE
E RIJN ZOEK
KT plaatsen.
Omdat er dinsdagavo
ond 6 septem
mber een alg
gemene
ouderavond is op het HP, hebbenn wij de eersste
ouderavonden een week later geepland.
KLEUTER
RKLAS FEMM
MIGJE/INEK
KE.
De eerste ouderavond
d is op dinsddag 13 septe
ember.
19.45 Inlo
oop met kofffie en thee. W
We starten om
o
20.00 uurr. Einde uiterrlijk 21.30 uuur.
De ouderss van de kleu
uters hebbeen inmiddelss een
mail ontvaangen met hierin
h
de bellangrijkste
e
tijd.
informaatie over de eerste
ERKLAS WENDY/ LEON
NTINE
KLEUTE
De eerstte ouderavo
ond is op din
nsdag 13 sep
ptember.
19.45 In
nloop met ko
offie en thee
e. We starten
n om 20.00 uur. Einde uiterlijk
u
21.330 uur.
KLAS 1//2 LEONTIN
NE/CARIN
De eerstte ouderavo
ond is op ma
aandag 12 seeptember.
19.45 In
nloop met ko
offie en thee
e. We starten
n om 20.00. Einde uiterlijk 21.30 uuur.
De kindeeren zullen hun schoenen uitdoen iin de klas. Het
H is fijn alss er sloffen kkomen die ze in de
klas kun
nnen dragen
n. Liefst eenv
voudige slofffen met stev
vige zolen, voorzien
v
vann een naam of ander
herkenn
ningsteken.
De kindeeren hebben
n een etui no
odig, geschi kt voor potlloden en krijtjes. Eigenllijk willen we
w een
ving mee. E
bepaald
d model en daarvoor
d
krijgen de kind
deren een werkbeschrij
w
Een voorbeeld hangt
boven n
naast de klass. Heb je er verder
v
vrageen over, dan
n kun je die na
n schooltijdd even kome
en
stellen.

Omdat veel kinderen waarschijnlijk graag hun ouders even willen laten zien wat ze zoal doen in
de klas, mogen de ouders van klas 1,2 hun kind de eerste en de tweede week aan het eind van
de dag boven ophalen. Het is fijn als jullie niet te vroeg voor de deur staan. Door alle ramen zal
dat best afleiden.
Inloop momenten
Beste ouder(s) van Leidsche Rijn, we zijn gestart en het voelt fijn en vertrouwd, we gunnen het
nog veel meer kinderen! U kunt daarbij helpen door belangstellenden te wijzen op de inloop
momenten in school. Uit ervaring weten we dat mond op mond reclame het beste werkt! En
ook bekend; als ouders van de school er zijn, bij een dergelijk inloop momentje, wordt dit als
positief ervaren door nieuwe ouders, dus ook u bent ook van harte welkom!
Voor een ieder die eens wil komen sfeer proeven, rondkijken en vragen wil stellen:
op maandagen en donderdagen is er een half uurtje een korte rondleiding en informatie; 14.30
tot 15.00 uur. Op 15 september is er een oriëntatiegesprek om 15.00 uur. Er is dan geen
inloopmoment.
U bent van harte welkom!
Jaarfeesten vieren in Leidsche Rijn.
De jaarfeesten die gevierd worden in de vrije school zijn als kralen aan een ketting, per stuk
mooi en de moeite waard om goed te bekijken. We leven met de klas van het ene naar het andere
feest toe, ieder feest is een voorbereiding op het volgende feest. Verwachting en vreugde is
voedsel voor de ziel, niet alleen voor kinderen overigens.
Het eerste feest is een herfstviering; het Michael feest (zie het kleuterboekje voor liedjes en
achtergrond informatie), we vieren het vrijdag 30 september.
Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn. Alleen dan kun je
werkelijk in staat zijn je eigen draak te temmen om je verder te kunnen ontwikkelen.
Met alle Leidsche Rijn klassen vieren we het als oogstfeest. In de klas spelen van de boer, de
molenaar en de bakker. Het verhaal in deze periode vertelt over ridder Joris die de prinses
verlost van de draak. Wie weet gaat de tweede klas dit wellicht als klein toneelstukje
opvoeren…………..
Het zwaard is een object wat geregeld terug komt, met de kleuters spelen we dan ook een
ochtend spel van de smid die het ijzer smeedt en de paarden hoefijzers geeft.
Op het feest komt een echte smid, fantastisch om het vuur te zien branden en het gloeiende ijzer
te zien! En – als er genoeg handen komen helpen‐ gaan we graan dorsen, appelsap maken,
knutselen en wat er verder nog aan ideeën wordt aangeleverd.
Heb je zin en tijd om te helpen bij de voorbereiding? Het gaat om bedenken van activiteiten,
verkleedkleren maken, zwaard , materiaal ophalen do.29 sept op de Maliebaan (en retour),
rooster maken voor de activiteiten en graag een ouder die coördinator kan zijn (Ik ben er niet
op vrijdag, wel de dinsdagen).
Meld je aan bij Marrie (taakvervanger van schoolleider Koos Blasé):
m.aaij@vrijeschoolutrecht.nl

Mocht je dit jaarfeest niet kunnen helpen dan hebben we ook nog; Sint Maarten 11 november,
Sint Nicolaas feest (wie weet er een waardige Sint?) of een leuke markt organiseren. Op het
Hiëronymusplantsoen is er een adventmarkt en op de Maliebaan wordt er een lentemarkt
georganiseerd, voor het hele gezin. Wie zich geroepen voelt; graag!
met hartelijke groet, Marrie Aaij
Rubriek LEIDSCHE RIJN ZOEKT:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wie heeft er een grote rieten mand voor de kleuterklassen waar de tassen van de kinderen
in opgeborgen kunnen worden?
Wie is er handig op de naaimachine en zou willen helpen?
Stammetjes om te zagen. Liefst berkenstammen, maximaal 10 cm. doorsnee. We hebben
blokken nodig om te spelen en de kinderen gaan die zelf zagen. (klas 1/2) Heb je toevallig
blokken over, dan houden wij ons ook aanbevolen.
Eenvoudige leesboekjes, prentenboeken en infoboeken. (Alle klassen)
Gezelschapsspelletjes (klas 1/2)
Wie heeft er mooie frisse stekken of planten voor de hal en de klassen?
Graag in terracotta potten met schotels.
Oude tuinstoelkussens om buiten mee te spelen (kleuters)
Boomstammetjes doorsnede ongeveer 30 cm, max 50 cm hoog, om buiten en/of binnen mee
te spelen (kleuters)
Een laagpolig wollen kleed voor de bouwhoek (kleutersklas Femmigje/Ineke)

Een frisse groet van de nieuwe juffen: Femmigje, Ineke, Wendy, Leontine, Carin en Marrie.

