
 
Nieuwsbrief 29 januari 2021 
 
 

 
Agenda februari  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
 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. 
 

Agenda maart  
 2 mrt   Ouderavond leerlingen Prismagroep HP,MB,LR. 
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, 
 
Afgelopen vier weken hebben we met de drie teams hard gewerkt aan het afstandsonderwijs. Wij hopen dat 
de school snel weer gedeeltelijk open kan gaan en ik denk dat wij die hoop met elkaar delen. 
Binnen de teams werken we aan een evaluatie mocht de schoolsluiting langer aanhouden. Daarover ontvan-
gen jullie in de loop van volgende week bericht na de persconferentie.  
 
Nu de leerkrachten op afstand lesgeven aan hun kinderen is het klaslokaal als het ware vergroot met gemid-
deld 28 huiskamers erbij. Waar onderwijs eerder voornamelijk een proces was dat zich tussen leerkrachten 
en leerlingen afspeelde, zijn ouders een belangrijke schakel geworden in het onderwijs. Dat vergt veel van 
jullie, dat beseffen wij.  Leerkrachten voelen zich op hun beurt kwetsbaar; er wordt meegekeken en meege-
luisterd en meegelezen met hun lessen. Dat vergt een terughoudende houding en discretie van ouders. Op 
deze manier leren we elkaar beter kennen, vertrouwen en naar ik hoop meer en meer waarderen. Dat is niet 
alleen belangrijk voor onszelf; school, leerkrachten en ouders; maar met name voor de kinderen belangrijk.  
Dank daarvoor. 
 
Ik wens jullie een fijn weekeind namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht, Ines 
Scheffer, schoolleider en bestuurder.  
 
 

Bericht van bestuur                
Het bestuur van onze school heeft de drie teams de ruimte gegeven om leerlingen in groepjes buiten- of bin-
nen in school te ontvangen.                                                                  
Dit onderwerp is tevens in de bespreking met de schoolbesturen van de gemeente Utrecht aan de orde ge-
weest; meer scholen in Utrecht doen dit; veelal voor de groepen 8 omdat deze kinderen de stap naar het VO 
moeten maken. Soms omdat een klas, of een gedeelte van de leerlingen uit een klas, kwetsbaar zijn op een 
bepaald gebied; in rekenen of taal of sociaal emotioneel.                  
Sommige leerkrachten onderhouden in het kader van deze kwetsbaarheid fysiek contact met groepjes leer-
lingen of gebruiken dit moment om een keer extra instructie aan een deel van de klas te kunnen geven. Of 
om een directe terugkoppeling te krijgen van de leerlingen over de inrichting van hun afstandsonderwijs. An-
dere leerkrachten maken in het geheel niet gebruik van deze mogelijkheid.                                                  
Wij willen ons er als bestuur voor inzetten dat er aan kinderen voor wie de kwetsbaarheid in deze fase van 
hun onderwijsloopbaan als gevolg van de lockdown als maar toeneemt, ruimte wordt geboden af en toe fy-
siek contact te hebben, uiteraard nooit als verplichting. We stemmen de haal-en brengtijden hierin onderling 
af. Tevens hebben we de gemeente Utrecht over onze werkwijze geïnformeerd.  



 

 

  

Mochten ouders hierin gevaren zien en hun kind niet naar school willen laten gaan, laat dat weten aan de 
leerkracht. De afweging hierover is aan de ouders zelf. Heb je vragen over dit bestuursbesluit, richt je dan tot 
het bestuur en niet tot de leerkracht. De leerkrachten hoeven hier ook niet op te antwoorden. 

 

Katern Hieronymusplantsoen 

 
 

Het groene schoolplein   
 

 
Terwijl iedereen thuis hard aan het werk is, is er op 
school ook van alles te beleven! Naast noodopvang 
worden ook de handen uit de mouw gestoken om 
het schoolplein een flinke facelift te 

   geven. En het vordert!   
 

 
10 kuub aarde (dat zijn zo’n 200 kruiwagens!) 2 kuub grind, honderden tegels en veel zand ver-

plaatsen, boomschors schillen…  
Het is een kleine greep van de werkzaamheden die afgelopen twee weken hebben plaatsgevonden.  
 
Het is bijna klaar; bomen, struiken en haagjes komen op hun plek. Fantastisch! 
We kunnen niet wachten, laat wat dat betreft de kinderen maar weer  
naar school komen zodat die opzoek kunnen gaan naar de plekjes van 
de foto’s die nu te zien zijn.  
 
Maar voor nu…. nog even geduld! 
 
 
 
 
Hartelijke groet meester Duco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katern Maliebaan 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de locatie Maliebaan, 
 
Met vreugde mogen wij mededelen dat we een vaste nieuwe IB’er hebben aangenomen voor de locatie Ma-
liebaan. Eefje Brouwer komt 3,5 dagen per week ons team versterken. Zij zal Laura Stroo, de huidige interim 
IB’er, opvolgen. Eefje Brouwer heeft onderstaand stukje tekst incl. foto toegevoegd waarin zij zich kort voor-
stelt. Laura Stroo zal tot april 1 dag per week Eefje te ondersteunen om zo de overdracht zo zorgvuldig mo-
gelijk te laten plaatsvinden. Het emailadres van Eefje is: e.brouwer@vrijeschoolutrecht.nl 
 
 
 
Vanaf 1 februari ben ik de nieuwe intern begeleider op de locatie Maliebaan. Via deze nieuwsbrief stel ik mij-
zelf graag aan u voor: 
 
Mijn naam is Eefje Brouwer, ben 36 jaar en woon in Zeist, samen met mijn man 
(Alexander) en onze 2 zoons Stijn (11) en Ceder (2).  
 
Inmiddels ben ik al heel wat jaren werkzaam in het basisonderwijs en heb ik les-
gegeven aan verschillende groepen. Daarnaast heb ik  een periode gewerkt als 
remedial teacher. Op dit moment ben ik zo’n 12 jaar werkzaam als intern bege-
leider. Het grootste gedeelte van mijn loopbaan heb ik gewerkt in het reguliere 
onderwijs, maar ook heb ik ervaring opgedaan binnen het Montessori,- en unit-
onderwijs.  
 
Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning binnen de school. Een erg leuke 
en afwisselende baan! Ik blijf het waardevol vinden om de talenten van elk kind te ontdekken en samen met 
leerkrachten en ouders te zorgen voor een optimale ontwikkeling.  
Ruim 7 jaar geleden, het moment dat onze oudste zoon startte op de basisschool, ben ik in aanraking geko-
men met de Vrije School. Vanaf dat moment ben ik anders naar het onderwijs gaan kijken en startte mijn 
zoektocht naar verschillende onderwijstypen.  
Inmiddels heb ik kunnen zien en ervaren welke positieve bijdrage én verrijking het vrije school onderwijs ons 
kind maar ook ons gezin heeft gegeven. Ik kijk er dan ook erg naar uit om te komen werken op de Vrije 
School Utrecht. 
  
Naast mijn werk binnen het onderwijs geniet ik erg van onze lieve zoons en houd ik o.a. van koken, winke-
len, lezen, kamperen op Vlieland én dansen. Ik zie er naar uit jullie te leren kennen en hoop op een fijne sa-
menwerking met alle collega’s, ouders en leerlingen. 

 
 
 
Wij verheugen ons op de samenwerking met Eefje! 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider  
VSU loc. Maliebaan 
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Katern Leidsche Rijn 
 
 

Plaatsen beschikbaar in klas 4, 5 en 6 schooljaar 2021-2022 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar in klas 4 en 5 (groep 6 en 7) en 
meerdere in klas 6 (groep 8). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatieochtend of  
oriëntatiegesprek om nader kennis te maken met de school. Voorafgaand kan men zich aanmelden via mail-
adres administratie@vrijeschoolutrecht.nl onder vermelding van gekozen datum. De data voor de oriëntatie-
gesprekken zijn te vinden op www.vrijeschoolutrecht.nl/contact/aanmelding-orientatiegesprek/. 
 
 

Oproep 
Bij het afvoeren van de spullen die Lumiar nog in ons gebouw had achtergelaten, zijn er per ongeluk ook 
spullen van BSO Weltevreden afgevoerd. Wij waren zo blij dat medewerkers van Lumiar de laatste spullen 
en grofvuil uit ons gebouw weghaalden dat ik niet in de gaten heb gehad dat zij ook deze spullen meena-
men. Het gaat om hun buitenspeelmateriaal, te weten: een grote plastic opbergkist, grote lappen, marktklem-
men en een buitenzwembadje. Wie van jullie heeft toevallig thuis nog één of meer van deze zaken liggen en 
doet er niets mee? Het zou heel fijn zijn als we dat weer voor BSO Weltevreden kunnen verzamelen. 
 
 

Creatieve thuisopdracht Leidsche Rijn 
De kinderen van Vrije School Leidsche Rijn doen in deze gekke tijd hun schoolwerk veelal thuis. Met week-
taken, online filmpjes en lessen met hun eigen juf of meester. Kinderen krijgen ook leuke opdrachten van 
vakdocenten. 

Voor het vak handwerken / houtbewerking 
hebben de kinderen tot nu toe twee op-
drachten gekregen in de vorm van een vi-
deo en een lesbrief.  Maak je eigen 
LAND-ART was de eerste. Via voorbeel-
den en werk van een kunstenaar nodigt 
deze opdracht het kind uit naar buiten te 
gaan. Ook al is het winter, er is toch nog 

steeds allerlei moois te vinden! De kleuren, texturen 
en vormen van blaadjes, besjes, takjes, stokjes, 

mos, paddenstoelen … kinderen 
hebben bijzondere materialen 
gevonden. De één maakte ter 
plekke een mooie compositie, 
de ander maakte een verha-
lende ‘tekening’.  De inge-
stuurde foto’s waren prachtig!  
Een collage maken van ‘oud 
papier’ wat je in huis vindt is de 
tweede opdracht. Kies tussen 
‘ZO WERK IK THUIS’ of ‘WIN-
TERLANDSCHAP’! Knip je nu 
het hele gezicht uit een tijd-
schrift, of kies je voor gekleurde stukjes en knip je de ogen en de mond zelf? Ook hier komen de eerste 
werkstukken weer binnen en blijft de oproep: leef je naast je schoolwerk ook even creatief uit, fijn voor je 
geest, je hart en je handen!  
Een opdracht nog niet gedaan? Laat alsnog zien hoe jij je met materialen buiten en binnen uitleeft! 
 
 

mailto:administratie@vrijeschoolutrecht.nl?subject=Aanmelden%20orientatiegesprek


Buitendag kleuters 
Afgelopen woensdag was het de beurt aan de kleuterklas van juf 
Carmen en juf Iris. Eindelijk konden we weer gezellig met z'n allen 
in de buitenspeeltuin spelen. Wat was het fijn elkaar weer te zien, 
samen te spelen, zingen, eten en te lachen om een grappig verhaal. 
Wat mooi om te merken dat de kinderen zo snel de 'gewone' draad 
weer oppakken en samen gaan spelen en in het buitendag-ritme zit-
ten.  
We kijken er naar uit weer met z'n allen in de klas te spelen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En thuis maken derdeklassers prachtige vormtekeningen! 
 

 
 
 
 
 
 



Ingezonden mededelingen: 

 
Je creativiteit kwijt bij Salto!  
 
Bij Ludens creëren we een veilige 
en uitdagende omgeving waarin 
kinderen de wereld kunnen ontdek-
ken, in hun eigen tempo en op hun 
eigen manier. 
 
BSO Salto is een antroposofische 
bso gevestigd in de groene binnen-
tuin van het Regulierenklooster in 
het hartje van de stad. Vrije ex-
pressie, veel plezier en creativiteit 
staan bij ons voorop!  
Momenteel hebben we op alle da-
gen plek voor uw kind! 
 
We zijn een maatschappelijke kin-
deropvang en hebben geen winst-
oogmerk of aandeelhouders. Wat 
we verdienen wordt bij ons rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen 
die bij ons spelen. Ook zetten we ons als echte Utrechtse kinderopvang in voor kinderen in Utrecht. 
 
Download nu ook onze gratis stadswandeling! Vol opdrachten en raadsels. Voor wat educatie én 
een frisse neus: www.ludens.nl/downloadwandeling 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fludens.nl%2Fvestigingen%2Fbso-salto%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolutrecht.nl%7Cb30a81722ec843a09b4f08d8bec35608%7C9ed03e33aff643b6ae606db11f0001b2%7C0%7C0%7C637469093595785024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5fjhZMq7k%2B9s72znhRiOqnbu50Ag%2Bee7jb9oyrT1uOY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ludens.nl%2Fdownloadwandeling&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolutrecht.nl%7Cb30a81722ec843a09b4f08d8bec35608%7C9ed03e33aff643b6ae606db11f0001b2%7C0%7C0%7C637469093595794981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bDqDADlGGz%2FfDZQSptvGPCcG%2B46xDj7RPesr49zoDko%3D&reserved=0

