
 
Nieuwsbrief 15 januari 2021 
 
 

Agenda januari  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
19 jan Ouderavond LR3, HP5 
20 jan   Ouderavond LR2 
21 jan   Ouderavond HP3, MB3 
27 jan   Ouderavond LR4, LR5, LR6 
28 jan   Ouderavond HP2 
 
Agenda februari  
 2 feb   Ouderavond HP4 
 4 feb   Ouderavond MB6, MB5, HP6, LR1 
11 feb  Ouderavond MB2 
18 feb  Ouderavond MB3, HP3 
20 feb t/m 28 feb Krokusvakantie 
Hoe de ouderavonden gehouden worden, zal door de klassenleerkrachten worden aangegeven.  
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij de Nieuwsbrief van Vrije School Utrecht met inhoudelijke en praktische informatie over onze scholen. 
 
De lockdown duurt langer dan gehoopt. In deze nieuwsbrief vinden jullie beeldmateriaal en informatie hoe 
het afstandsonderwijs en het contact met de leerlingen binnen onze scholen vorm krijgt. 
  
Namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht 
Ines Scheffer 
schoolleider  
 
Klas 6  
Het bestuur van onze school heeft leerkrachten van klas 6 de ruimte gegeven tijdens de lockdown leerlingen 
van klas 6 toch naar school te laten komen, omdat deze kinderen vlak voor hun overstap naar het voortgezet 
onderwijs staan. Wij beschouwen de overgang van klas 6 naar voortgezet onderwijs als een cruciale fase in 
de onderwijsloopbaan van kinderen. Er zijn ook andere schoolbesturen in de gemeente Utrecht en Amster-
dam die dit doen of gaan doen. Tevens biedt het bestuur de leerkrachten ruimte om de contact momenten 
fysiek te laten plaatsvinden door met groepjes kinderen op school te werken, in contact te zijn of buiten af te 
spelen.  
 
Voorlichtingsactiviteiten voor klas 5 en 6; Open lesmiddagen en andere bijeenkomsten 
De Open lesmiddagen vinden dit jaar NIET fysiek, maar online of in een andere vorm plaats op de geplande 
data en tijden; 26 januari en 3 februari vanaf 12 uur voor Utrecht. Ook alle andere activiteiten in het kader 
van voorlichting en oriëntatie vinden dit schooljaar uitsluitend online plaats. Zie: 
https://www.naarhetvo.nl/actuele-informatie-over-de-overstap-naar-het-vo-in-de-coronacrisis/. Op deze pagi-
na zijn onder meer voorlichtingsfilmpjes van de VO-scholen te vinden in Utrecht. 
 
Inspectiebezoek               
Op dinsdag 9 en vrijdag 12 februari ontvangen wij op onze school de inspectie. De inspectie zal de onder-
wijsinhoudelijke processen op onze school beoordelen en in hierover in gesprek gaan met leerkrachten en 
leerlingen. Tevens worden er een aantal ouders uitnodiging deel te hebben aan dit gesprek. We houden 
jullie op de hoogte. 
 
  



Katern Hieronymusplantsoen 
 
Noodopvang HP 
Er is verwarring over de eindtijd van de noodopvang. De noodopvang is uit om 14:15 uur hebben we nu af-
gesproken met de BSO’s. 
 
Schoolplein 
Eindelijk is het zover! Vanaf volgende week wordt het kleine plein mooier en leuker gemaakt met behulp van 
twee ouders per dag. De klussen zullen onder meer bestaan uit tegels uithalen, alles op pallets  stape-
len voor hergebruik, bouwen muren prieel, bouw van 2 vlondertjes, stammen schillen, klauterelement plaat-
sen, pomp aansluiten en plaatsen stammencirkel. Ik denk dat de kinderen blij verast zullen zijn als zij weer 
op school komen. De werkzaamheden zullen dan vast nog niet helemaal afgerond zijn (verwachting is dat 
het 3 weken gaat duren), maar het grote ontdekken zal gaan beginnen. 

 
Inkijkje  
Hierbij een inkijk in de noodopvang, thuisonderwijsopdrachten en buitens-
peelmomenten met groepjes kinderen van het HP. Er werd in het onderwijs 
op afstand een half uur aan rekenen en taal besteed, tevens vonden er 
technische opdrachten plaats (klas 5), kunstzinnige verwerkingen (seizoe-
nen tekening klas 2, kijkdoos maken klas 4)) en een romeinse kookpop-
dracht (klas 6). 
 

 
 
  
 



 
 

  

  
   
  

 
    
 

   

     
Katern Maliebaan 
 
Citaat vd dag: 
Drie leerlingen oefenen met Duifje de tafel van 3. Na afloop zegt een leer-
ling heel serieus: 
“Eigenlijk heel makkelijk, er komt steeds 3 bij!” 

 
 
 
       Ophalen van lespakketten  
 
 
 
 

           
 
 
 
  
 
 
 

Juf Duifje geeft les. “Gelukkig 
zien de leerlingen mijn  
rommelige bureau niet!” 
    Ster uit klas 2 



 
 
Katern Leidsche Rijn 
 
Huisvesting 
Hoewel we het met het regelen en verzorgen van de noodopvang en het afstandsonderwijs best erg druk 
hebben, is er toch ook rust in ons schoolgebouw. Lumiar is vertrokken en het is heel fijn dat we het gebouw 
nu alleen voor onze school hebben. Dat geeft letterlijk en figuurlijk ruimte! 
De komende weken maken we plannen voor de inrichting en hopen in de komende maanden te kunnen 
beginnen met de verbouwing. Voordat dat zover is, moeten ook de eigenaar van het pand en de gemeente, 
die de huurder van het gebouw gaat worden, het met elkaar eens worden. 
We houden jullie op de hoogte! 
 
 
 
 
 
  



Ingezonden mededelingen: 

 
  



 
 
Maak jij je buurt leuker?  
Speel of sport je vaak buiten met je vrienden en hebben jullie ideeën voor een leukere straat of buurt? Ver‐
tel ons jouw idee door te bellen of appen met Nick van de gemeente Utrecht op 06 ‐ 341 369 90. Met een 
bijdrage uit het Initiatievenfonds proberen we jullie ideeën mogelijk te maken.  
www.utrecht.nl/initiatievenfonds  
 
Gezocht: ideeën van jongeren voor een leukere straat of buurt  
Hebben jij en je vrienden ideeën om jullie straat of buurt leuker te maken? Bel of app met Nick van de ge‐
meente Utrecht op 06 ‐ 34136990. Nick helpt je verder met een bijdrage uit het Initiatievenfonds.   
www.utrecht.nl/initiatievenfonds 
 


