
 
 
Nieuwsbrief 23 april 2021 
 

Agenda april  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
27 apr  Koningsdag. Alle klassen vrij.  
 
Agenda mei  
1 mei t/m 16 mei Meivakantie 
18 mei  Ouderavond LR5, LR6.  
19 mei  Ouderavond LR1.  
20 mei  Ouderavond HP1, MB1, MB4, LR2.  
21 mei  Pinksterviering. Alle klassen om 13:00 uur vrij.  
24 mei  2e Pinksterdag. Alle klassen vrij.  
25 mei  Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij.  
25 mei  Ouderavond MB3.  
26 mei  Ouderavond LR3.  
27 mei  Ouderavond LR kleutergroepen.  
31 mei  Ouderavond LR4. 
 
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, 

Het is prachtig lente weer. De kinderen vinden het heerlijk om weer naar school te gaan. Af en toe zit er een 
klas thuis vanwege corona. Dat is extra vervelend na de lange lockdown waarin de kinderen al hebben geze-
ten. Goede afstemming tussen school, klas en leerkrachten is hierbij van het grootste belang, maar is echter 
lang niet altijd vanzelfsprekend, kreeg ik mee vanuit feedback die ikzelf en die wij als school ontvingen.  
Goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders en school is ons ideaal. Open communicatie draagt bij 
aan verbinding en een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken met behoud van de relatie. In verbinding 
gaan door middel van luisteren en gesprek, het stellen van vragen.   
Hoe kan ik, hoe kunnen wij overbrengen wat wij willen en wensen, zonder jezelf of de ander tekort te doen?   
Hier ligt de uitdaging en de ontwikkelingsvraag van dit moment denk ik. 
 
Ik wens jullie een zonnig weekeind, en een goede afstemming, met goede gesprekken.  
 
Namens het hele team van alle drie de locaties van Vrije school Utrecht, 
Ines Scheffer, schoolleider en bestuurder. 
  
Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021 
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022 
Krokusvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022 
Paasvakantie  15-04-2022 t/m 18-04-2022 
Meivakantie  23-04-2022 t/m 08-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022 
Pinksteren  04-06-2022 t/m 06-06-2022 
Zomervakantie  09-07-2022 t/m 21-08-2022 
 
Gesprek over schoolbeleid Coronamaatregelen  
Vandaag hebben we met enkele ouders, een vertegenwoordiging van de MR Leidsche Rijn, de voorzitter 
van de MR en onze schoolleider/bestuurder Ines Scheffer een open en respectvolle dialoog gevoerd op lo-
catie Leidsche Rijn over het schoolbeleid ten aanzien van de maatregelen die wij als school hanteren.  
In dat gesprek zijn er vragen gesteld over hoe ons beleid tot stand is gekomen en heeft geklonken dat we 
het allemaal belangrijk vinden dat de verschillende opvattingen van ouders gehoord worden.  



Een korte schets van wat besproken is:  
Alweer een jaar geleden, toen de eerste lockdown een feit was, hebben we op school met de medewer-
kers/leerkrachten samen bekeken hoe wij ons wilden verhouden tot dat wat aan richtlijnen werd gesteld. In 
de teams van de 3 locaties hebben we daarover gesproken, de schoolleiding (Ines, Marijn en Jörgen) heeft 
die input vervolgens, in samenspraak met het bestuur, samengebracht tot een voorstel dat in de ALV van 
onze coöperatie besproken is en vastgesteld.   
(De ALV is ons beleidsbepalende orgaan en is een vertegenwoordiging waarin medewerkers met een vast 
dienstverband zitting kunnen nemen. We hebben op dit moment zo’n 72 medewerkers, waarvan er 60 zijn 
die lid zijn van de coöperatie en hiervan zitten ongeveer 20 medewerkers in de ALV.)  
Dat wat door de ALV is vastgesteld, is gecommuniceerd naar de MR, die adviesrecht heeft in dezen, en naar 
de ouders.  
Na vele bijstellingen vanuit de overheid, kwamen we in december opnieuw in een lockdown, dit keer met 
noodopvang op onze eigen locatie. We kregen vanuit de overheid een lijst met nieuwe wettelijke bepalingen 
en adviezen. Opnieuw hebben we met alle leerkrachten en medewerkers per locatie bekeken wat we als 
vrijeschool vanuit onze pedagogische visie wel of niet wilden overnemen van de gestelde adviezen. Na het 
zelfde traject te hebben gevolgd als bij de eerste lockdown, resulteerde dit opnieuw in schoolbeleid. Per 
locatie bleken er nu kleine verschillen te zijn, maar de maatregel dat we ouders vrij willen laten voor wat 
betreft testen, bleef schoolbreed ongewijzigd. Consequentie hiervan is dat als er een besmetting van Corona 
in een klas geconstateerd wordt, de gehele klas 10 dagen in plaats van mogelijk maar 5 dagen in quarantai-
ne moet. Deze 10 dagen hebben impact. Niet alleen voor wat betreft school, maar ook thuis voor ouders, 
voor werk, grootouders, et cetera.   
Deze quarantainemaatregel raakte ouders pas echt toen klas 1 zo kort op elkaar opnieuw in quarantaine 
moest. Feit dat mijn communicatie niet in één keer de duidelijkheid verschafte, maar gerectificeerd moest 
worden, heeft ertoe geleid dat ouders met kritiek op het schoolbeleid zich via de app in de klassen hebben 
laten horen. In ons gesprek klonk dat de aanwezigen het als prettig hebben ervaren om bij dergelijke princi-
piële verschillen een dialoog/gesprek te hebben. Daarnaast was het goed meer duidelijkheid te hebben ge-
kregen over de totstandkoming van het schoolbeleid.. Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen met betrekking 
tot de maatregelen vanuit de overheid zijn, blijft het schoolbeleid nu zoals het is, maar dat wordt met regel-
maat door teams, schoolleiding en bestuur geëvalueerd.  
Wat ook als belangrijk aandachtspunt werd genoemd, is dat ouders willen weten dat als ze een andere op-
vatting hebben over het schoolbeleid, bij wie ze dan terecht kunnen. Er werd genoemd dat het voor de één 
fijn is om zich direct tot mij te wenden en er klonk ook dat het fijner zou zijn om dit via de MR te doen. De MR 
kon zich daarin vinden. Dus mochten jullie je mening over het schoolbeleid willen delen, dan kan dat bij de 
MR. De MR bestaat uit 10 leden (allemaal ouders), waarvan 4 ouders van Vrije School Leidsche Rijn. Overi-
gens zijn in de MR de verschillende opvattingen over het schoolbeleid vertegenwoordigd. Je kunt je tot de 
MR richten via de mail: mrvrijeschool@gmail.com.  
Ik vond het heel prettig om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn en dat werd door iedereen gedeeld.  
 
Jörgen Joosten, adjunct schoolleider Leidsche Rijn 
 
Katern Hieronymusplantsoen 
 
Toneelstuk klas 3: Josef in de put  
Klas 3 voerde vandaag het toneelstuk Joseph in de put op 
voor verschillende klassen  van onze school. Het was mooi 
om te zien en horen; schitterende decors en mooie muziek 
en zang; met hulp van ouders. We hebben genoten!  Het is 
een verhaal uit de vertelstof van klas 3, lees meer achter-
gronden van het leerplan op de websi-
te https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-school/klas-3/. 

 
 
 
 
 
 
Keuterklas Elisabeth en Maartje  
Heerlijke buitendagen op de kinderboerderij in 
Lunetten! Spelen, zaaien, oefenen van Pinkster-
dansen en de lentebloemen worden in het haar 
gehangen.  
 



 
 
 
Klas 2 MB en klas 5 HP kregen bezoek 
Daryo van de Guerrilla Gardeners is langs geweest om klas 2 
MB en 5 HP van alles te vertellen over de wilde bijen en hoe 
belangrijk die zijn voor onze natuur maar ook economie. Om 
goed voor ze te zorgen helpt het om bloemrijke inheemse 
planten te hebben in tuinen en perken. 

Onder leiding van 
Daryo hebben de 
kinderen echte 
zaadbommen ge-
maakt. In de omge-
ving van MB en HP zijn enkele bommen 
gegooid en de rest in meegegaan naar huis, 
om de eigen omge- ving te verrijken. 
Nu maar afwachten waar er een oase van 
bloemen zal ver- schijnen...... 
Een aantal kinderen uit beide groepen mocht bij de imker op bezoek en heeft de 
bezige bijen van dichtbij mogen zien en vragen mogen stellen aan de imker. Diep 
respect voor de hardwerkende bij! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klas 2 Klassenkrant 
Dit is het eindresultaat van onze periode spreken en schrijven. We hebben 

geleerd hoe je door over een onderwerp te 
praten op ideeën kunt komen voor het schrij-
ven. We hebben gebruikt gemaakt van ver-
schillende werkvormen zoals "de taalronde". 
Het belangrijkste doel van de periode was het 
leren dat iets niet goed of fout is maar dat je 
door iets te herschrijven je tekst kunt verbete-
ren. En dat schrijven heel leuk kan zijn natuur-
lijk! https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-
school/klas-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Klas 6 
Klas 6 is bezig om de sponsorloop te organiseren. Zij schreven een speech in de sfeer van Martin Luther 
King aan juf Jany, om sponsorgeld van haar los te krijgen. Aankomende woensdag staan de leerlingen op 
het schoolplein om meer sponsors te zoeken. 
 

WIJ WILLEN KAMP ! 
Het is mogelijk , maar we hebben jullie nodig! 

Met jullie samenwerking kan deze droom waarheid worden. 
WIJ WILLEN KAMP ! 

 En daarvoor hebben we jullie sponsoring nodig. 
WIJ WILLEN KAMP ! 

Hoe fijn zou het zijn om te kunnen zeilen in het mooie weer, 
In plaats van thuis te blijven één hele week lang ! 

WIJ WILLEN KAMP ! 
Jullie zeggen misschien dat het te veel geld is om iedereen te sponsoren uit onze klas , 

Maar om het grof te zeggen boeit het niet wie en hoeveel kinderen uit de klas worden gesponsord , maar het 
gaat er om dat wij naar kamp gaan ! 

WIJ WILLEN KAMP ! 
Om plezier te beleven  

Sponsor ons ! 
Ook al is het maar een iemand. 

WIJ WILLEN KAMP ! 
 

Deze speech (zegje) is gemaakt door: 
Giacomo & Lars 6e klas 

 
Katern Maliebaan 
 
Bal kwijt! 
Als leerkrachtondersteuner loop je soms ook pauzes buiten 
en dit keer liep ik met de tweede klas buiten. Helaas vloog in 
minuut 1 de blauwe bal over de schutting. Wat doe je dan? 
Nou, deze kerels wilden wel eens kijken of ze de bal konden 
pakken. Ze hielpen elkaar met klimmen.  

 
Helaas was de bal echt 
niet zelf te pakken. Om-
dat aanbellen geen optie 
was, werd er een briefje 
geschreven. Unaniem werd een klasgenoot aangewezen: jij kunt het 
beste schrijven. Dit briefje is nu door de bus, afwachten maar. 
Juf Duifje 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Sportdag  
Afgelopen maandag, donderdag en vandaag hebben de 
onderbouwklassen van de Maliebaan zich de benen on-
der het lijf vandaan gerend. We hebben namelijk onze jaar-
lijkse sportdag gehad. In groepjes zijn er, onder leiding van 
ouders, verschillende spelen gespeeld. De sportdagen 
werden afgesloten met een spel dat als klas gespeeld is. 



De kinderen hebben genoten, kwamen volledig 
bezweet en moe maar voldaan terug in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Communicatie 
In deze periode waarin elkaar fysiek ontmoeten wordt bemoeilijkt, vindt veel communicatie digitaal plaats. 
Dit neemt voordelen maar ook beperkingen met zich mee. Als VSU vinden wij een fijne en construcitieve 
communicatie belangrijk en doen dan ook extra ons best om dat in deze tijd te creëren/behouden. 
Zoals in de schoolgids is te lezen, hebben we met elkaar afgesproken dat de mail alleen wordt gebruikt voor 
praktische punten en niet voor inhoudelijke zaken over uw kind, klas en school. Daarvoor maken wij graag 
een telefonische afspraak of nodigen u uit op school. Deze manier van communiceren past veel beter bij visie 
van onze school en daarnaast heeft de ervaring ons geleerd dat dit constructiever werkt wat uiteindelijk de 
kwaliteit van onderwijs ten goede komt. 
Heeft u dus bijvoorbeeld vragen of zorgen over de school, klas of uw kind, schroom niet en maak een af-
spraak met de betreffende medewerker. Ondanks de huidige coronamaatregelen is dit gewoon mogelijk op 
school. 
 
In de schoolgids staat op pagina 34 en 35 meer informatie over de afspraken rondom communicatie. 
 
Fietsen 
Op het schoolplein staan inmiddels een hoop eenzame fietsen geparkeerd, welke niet na schooltijd mee naar 
huis worden genomen. Mocht de fiets van uw kind nog op school staan, dan willen wij u vragen deze weer 
mee naar huis te nemen. Enkele ouders met een kind uit klas 3 hebben toestemming gekregen om de fiets 
wel op school te laten staan ivm het werken op de boerderij op vrijdag. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Katern Leidsche Rijn 
 
Buitendag bij de kleuters  
De zon is al vroeg op deze morgen, ik hoor de vogels fluiten, verder rust en 
stilte onder het afdakje waar ik de kring klaarmaak om de kinderen te 
ontvangen. Dan hoor ik bij het hek de eerste kinderstem: "juf, 
juf...mogen we al naar binnen?".  Zodra ik het hek van de speeltuin 
openzet, rennen de eerste kleuters met blijde gezichten naar het 
afdakje om hun tas daar neer te zetten. 
Als alle kinderen er zijn steken we "kaars" aan en zingen we ver-
schillende lente liedjes. In het groene boekje van de klassenkabou-
ter Lieve Lisa, lezen we de afspraken en speelregels van deze bui-
tendag. Ik verbaas me er elke keer over dat de kinderen deze af-
spraken heel goed weten, we zijn immers maar 1x per maand bij de 
buitendag. 
Dan rennen we naar het veld waar we de ons kringspel doen:" groen 
is gras". De kinderen zingen uit volle borst mee, de eerste jassen 

worden uitgetrokken, en alle kinderen 
komen mee in de slinger van "ooh 

mijn lieve Augustijn". Het onge-
duld is voelbaar: "wanneer mo-

gen we spelen juf?", we 'bou-
wen snel de toren van de speel- tuin' 
en weg zijn de kleuters. ......om te spelen, te schommelen, 
water te pompen, kuilen te graven, vies te worden, te racen op 
de skelter, klimmen en klauteren op de grote klimrekken ge-
maakt van houten boomstammen, om te rollen van de berg, 
om te zonnebaden, om nieuwe vriendschappen te sluiten en 
verstoppertje te spelen......om elkaar soms kwijt te zijn......en 

ik, ik geniet net zo veel als de kinderen van deze overheerlijke 
buitenspeeldag! 

Tegen het einde van de dag uur zing ik: "ik zou zo graag een ketting 
rijgen"....... en zonder daar verder woorden aan toe te voegen, zie de 

kin- deren één voor één achterin de ketting aansluiten. Andere spelende kinderen 
(en bij behorende ouders/opa/s/ oma/s) kijken nieuwsgierig naar de lange sliert kinderen die ik meevoer naar 
het amfitheater. We hebben nog tijd om een koekje te eten en naar een voorstelling te kijken. Het kleedje 
wat als tafel fungeert, leg ik vast met stenen, de Ostenheimer dieren vallen af en toe om....tja hier kan ik de 
deur niet dicht doen voor meneer de wind! 
Met een rode blos op onze wangen gaan we allemaal moe en voldaan naar huis! 
Juf Wendy 
 
Sportdag 
Maandag hebben de kinderen van de klassen 3 t/m 6 een sportdag (het begin van een nieuwe traditie!). 
Voor de klassen 1 en 2, die helaas dan nog in quarantaine zitten, zal de sportdag op vrijdag plaatsvinden. 
De sportdag bestaat voor de kinderen uit 4 onderdelen: 

1. Een sponsorloop (20 minuten lang, rondjes van 200 meter) en 3 klassikale spellen met de hele klas. 
2. Een circuit van 12 spelletjes die de kinderen in groepjes doen op het veld van DESTO. 
3. Spandoeken ontwerpen en maken onder leiding van de juf of meester en juf Nicole. Per klas worden 

er 4 spandoeken gemaakt die bij het eindonderdeel van de dag getoond worden. 
4. Eindonderdeel met alle klassen: touwtrekken! 

Bij deze sportdag mogen we nog geen hulpouders inzetten, dus het is zo georganiseerd dat we dat zonder 
hulp kunnen. Het is natuurlijk wel heel jammer dat je als ouder ook hierbij niet betrokken kunt worden, dus 
hebben we aan het eind van de dag op de parkeerplaats een kraampje van de Geertjeshoeve staan. Zij 
verkopen dan allerlei producten vanaf 14.00 uur, dus je kunt als ouder iets eerder naar school komen en 
daar iets leuks kopen. Dit kan overigens alleen met contant geld. De opbrengst van de sponsorloop gaat 
naar de Geertjeshoeve voor de aanschaf van materialen die onze kinderen in klas 3 en 4 gebruiken als zij 
naar de boerderijschool gaan. 
 
Als het goed is hebben jullie via de klassenouders nog een oproepje gekregen om oude lakens te 
doneren voor het maken van de spandoeken.  
 



Dan nog een berichtje voor klas 1 en 2: 
Beste ouders en kinderen van de 1e en 2e klas, 
Aanstaande maandag vindt de sportdag plaats maar helaas 
zijn de eersteklassers en tweedeklassers dan nog thuis. Wij 
willen ze toch een leuke sportdag bezorgen en daar is jullie 
hulp bij nodig: maak een instructievideo (max 3 min) van 
een sportactiviteit die je makkelijk binnen of rondom het 
huis kunt uitvoeren. Stuur het filmpje vóór zondag op via de 
mail naar Jorma of Carmen. Wij zorgen dat de filmpjes 
maandagochtend op Teams klaarstaan.  
Hartelijk dank voor jullie hulp!  
Groetjes, Carmen en Jorma 
 
Muziekles in klas 4: Knikkerbanen waar muziek uit klonk! 
 

  
 
Oproep ouderbibliotheek 
Hoewel we helaas nog terughoudend moeten zijn om ouders in school te verwelkomen, willen we hierbij toch 
een oproep doen voor onze ouderbibliotheek. De boekenkasten zijn, met het oog op de komende verbou-
wing, alvast naar beneden verhuist, al is dat wellicht nog niet hun definitieve plek.  
Wie vindt het leuk om de kasten opnieuw in te richten en het lenen van boeken nieuw leven in te blazen? 
Het gaat er vooral om dat de boeken geordend worden en de kasten netjes blijven. Wie meldt zich aan? Kan 
via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl 
 
 
Buiten schilderen met klas 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domstad Kids                                                         
Domstad Kids heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het gebied van cultuur, 
sport, toneel, muziek, natuur en spelen. Het nieuwe overzicht met de leukste activiteiten voor de komende 
weken staat weer klaar op www.facebook.com/domstadkids. Uiteraard passen de activiteiten binnen de 
laatst afgekondigde maatregelen. 
 
 

 
 
Beweegkamp  
Een Beweegkamp is een sport- en speelkamp waar kinderen de hele dag lekker aan het sporten en spelen 
zijn. De kinderen maken kennis met diverse bekende en minder bekende sporten en spellen. Scopo Atletico 
organiseert al jaren zeer succesvolle beweegkampen in de regio Haarlem en komt nu voor het eerst naar 
Utrecht. De atleetjes proberen verschillende sporten uit en er is voldoende tijd voor vrij spelen.  
  



🎈Help mij afstuderen en maak kans op een Sunday Funday ticket van Sportivate voor uw kind t.w.v. 

€22,50 🎈 
  
Beste ouders,  
  
Momenteel zit ik in de afrondende fase van mijn opleiding en werk ik aan een marktonderzoek binnen de 
sector buitenschoolse opvang.  
  
Ik voer een marktonderzoek uit naar de kenmerken, wensen en behoeften van ouders met jonge kin‐

deren👪 die reeds zijn begonnen met de BSO of daar in de toekomst wellicht nog gebruik van zouden wil‐
len maken. 
  
Ben of ken jij:  

‐ Een ouder met kinderen van 4‐6 jaar die net gebruik maakt van de BSO of dat in de toekomst van 
plan is te gaan doen. 

‐ Een ouder met kinderen van 6‐12 jaar die gebruik zou maken van de BSO wanneer dit een gratis 
voorziening zou worden. 

  
Dan kan u een waardevolle bijdrage leveren aan mijn afstudeeronderzoek door onderstaande enquête 
(max 5 minuten)  in te vullen:  
  

🖥  link enquête: https://www.enquetesmaken.com/s/01042da 
  
Valt u niet binnen deze bovenstaande doelgroep? Dan kun u mij alsnog helpen door dit bericht te delen in 
uw eigen netwerk. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
  
Alvast bedankt voor uw deelname of bijdrage met het delen. 
  
Groetjes, 
Leon Pollé 
 


