Nieuwsbrief 3 juli 2020

Agenda juli
13 juli
16 juli
17 juli
18 juli

Vrije dag, alle klassen vrij
Laatste schooldag kleuterklassen, normale tijd uit
Laatste schooldag klassen 1 t/m 6, vrij om 10.30 uur
Begin zomervakantie t/m 30 augustus

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katernen per schoollocatie.

Beste ouders,
Hierbij de één na laatste nieuwsbrief met berichten over de begeleiding van nieuwe leerkrachten van onze
school en nog een keer de regels ten aanzien van corona. De informatie vanuit de schoolleiding verloopt nu
in principe weer middels de nieuwsbrief. Lees de laatste nieuwsbrief na als je vragen hebt. Het blijft een punt
van aandacht omdat een en ander telkens verandert.
In het katern van jouw locatie lees je de specifiek locatie afspraken.
Namens de collega’s wens ik jullie een prettig weekeind,
Met vriendelijke groet,
Ines Scheffer

Vrij School Utrecht Academie
Onze school groeit, daar zijn we als VSU heel trots op. We trekken veel leerlingen aan en daarmee ook
nieuwe leerkrachten. Sommige nieuwe leerkrachten hebben de vrijeschool pabo afgerond, anderen de reguliere pabo en er zijn zij-instromers. Voorheen kregen nieuwe leerkrachten externe begeleiding en een cursus
als er een hiaat was in de kennis van het vrijeschoolonderwijs. Toch ontbrak er iets. De nieuwe leerkrachten
bleven met veel vragen zitten en ook mensen die de vrijeschool pabo hadden afgerond bleken meer nodig te
hebben om in de cultuur van de VSU te landen. De VSU streeft naar kwaliteit van de (periode)lessen, waar
ontdekkend en scheppend leren centraal staat, gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. Er moest iets
nieuws komen.
Om die reden is in het afgelopen schooljaar de functie van schoolmentor ontstaan. De schoolmentor begeleidt, coacht en werkt nieuwe leerkrachten in. Bovendien wordt er een jaarprogramma aangeboden onder
de naam ‘Vrije School Utrecht Academie’. De VSU Academie biedt gedurende het schooljaar 12 bijeenkomsten, waarin leerkrachten kennismaken met alle systemen en programma’s van de VSU. Ook wordt er inhoudelijk gekeken naar het ontwerpen van periodelessen en het organiseren van oudergesprekken en -avonden. Elke leerkracht krijgt coaching op maat, waarbij de schoolmentor in de klas komt meekijken naar de lessen.
Met dit programma worden de pedagogische- en didactische vaardigheden van onze nieuwe leerkrachten
versterkt. En daarmee vergroten we als VSU de kwaliteit van onze nieuwe leerkrachten.
Gerben Timmermans
Schoolmentor

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening is vastgesteld en is beschikbaar
via onze website https://www.vrijeschoolutrecht.nl/actualiteiten/jaarverslag-2019.

Aanpassingen corona maatregelen per 1 juli Vrije School Utrecht
De protocollen voor basisonderwijs onderwijs kunnen op onderdelen verruimd worden. We zetten hier nog
een keer de afspraken op een rijtje:





Geen ouders in de school onder schooltijd en niet op het schoolplein
Ouderavonden zijn toegestaan met in achtneming van de 1,5 meter
Klassenpicknicks worden niet op initiatief van de school georganiseerd, ouders kunnen dit onderling
op eigen initiatief wel doen
Op de laatste schooldag kunnen er na schooltijd drie ouders per klas, zonder kinderen, helpen met
de schoonmaak. Graag zelfs!








Leerlingen en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid,
plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. Blijf ook thuis als een gezinslid koorts
heeft vanaf 38°C en/of benauwdheidsklachten.
Kleuters kunnen bij neusverkoudheid naar school komen. Een snotneus is op zich geen reden om
het kind thuis te houden..
Voor kinderen en leerkrachten vanaf klas 1 tot en met 6 gelden de normale regels voor thuisblijven:
bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of
smaak);
Kinderen blijven ook thuis als het kind een gezinslid heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten.
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je als ouder de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school komen. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

Gewoon trakteren mag weer!!

Katern Hieronymusplantsoen
Kleine Schoolplein HP wordt aangepast na de zomer
Op initiatief van de werkgroep schoolplein, bestaande uit Femke Haen, Marie José van der Werff ten Bosch
en Harrie Stokkel, is voor ons kleine plein een schets gemaakt door Paul van Eerd van bureau Buiten
Ruimte in samenwerking met Marie José.

Paul heeft a.d.h.v. de wensen en filmpjes/foto's van de leerkrachten een plan gemaakt waarin zoveel mogelijk groen en verschillende speelelementen op het kleine oppervlak verwerkt zijn.
Tevens heeft hij ideeën aangeleverd waarmee de school naar de gemeente Utrecht kan gaan om te praten
over aanpassingen aan het grote plein. Na de zomervakantie gaan we aan de slag! Het streven is om het af
te hebben rond de herfstvakantie. Er is uitgegaan van ouderhulp bij het praktische werk. Na de zomer zal
daar een oproep voor komen.

Graag doorstromen bij het ophalen op het schoolplein!
Het brengen gaat goed, daarvoor dank voor de medewerking. Het ophalen van de kinderen behoeft nog
enige aandacht. Voor de kinderen en leerkrachten en ouders is het prettig als we tot de zomer met elkaar
voor een goede, snelle doorstroom blijven zorgen. Dat vergt discipline. Daarbij het verzoek aan ouders om je
aan de volgende richtlijnen te houden:
Gelieve geen één speelafspraken op het schoolplein te maken, dat veroorzaakt opstoppingen en blokkeert
de snelle doorstroom voor mede-ouders. Niet fietsen op het schoolplein, stuur je kind hier ook in aan. Houd
de doorloop richting in acht. Kletsen met mede-ouders graag buiten het schoolplein doen om opstoppingen
te voorkomen.
Groep 1 bestaat uit leerlingen met de achternaam letters A tot en
met G. De kinderen van deze families kunnen gebracht worden
om 8:25 uur en opgehaald worden om 14:05 uur. Op woensdag
ophalen om 13:05 uur.
Groep 2 bestaat uit leerlingen van families met de achternaam
letters H tot en met N. Deze kinderen kunnen gebracht worden
om 8:30 uur en op dezelfde plek opgehaald worden om 14:10
uur. Op woensdag ophalen om 13:10 uur.
Groep 3 bestaat uit leerlingen van families met de achternaam
O tot en met Z. Deze kinderen kunnen gebracht worden om
8:35 uur en opgehaald worden om 14:15 uur. Op woensdag opalen om 13:15.
BSO kinderen worden om 14:05 uur opgehaald door de BSO.
De leerkrachten wachten op het plein tot het laatste kind is opgehaald.

Zeilkamp klas 6 HP
Klas zes was afgelopen week de hele week op zeilkamp. Heel
fijn dat dit door kon gaan, ondanks corona, al was het wat stil in
de school. Uit berichten van meester Lars en juf Ashley aan de
collega’s mogen we opmaken dat ze het heerlijk hebben gehad.

Afscheid collega’s Lars, Alice en Lenneke
Met het team namen we afgelopen vrijdag stemmig afscheid genomen van Lars en Alice en Lenneke. Traditie is dat een collega
wordt toegesproken door een collega en we bakten pizza’s in de
houtoven en hebben gezongen onder leiding van Roel.

Katern Maliebaan
Rectificatie Bezetting klassen 2020-2021
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Lieselotte

Lieselotte

Lieselotte

Mir

Lieselotte

kleuterklas

Léanne

Léanne

Mir

Léanne

Léanne

kleuterklas

Marrie

Marrie

Femke

Femke

Femke

Klas 1

Mark

Mark

Mark

Mark

Amelie

Klas 2

Amelie

Annemijn

Annemijn

Annemijn

Annemijn

Klas 3

Ellen

Ellen

Ellen

Emma

Emma

Klas 4

Raychel

Raychel

Raychel

Raychel

(Wendy)

Klas 5

Jessie

Jessie

Jes/Jan

Janneke

Janneke

Klas 6

Simone

Simone

Simone

Simone

Iris

kleuterklas

In de vorige nieuwsbrief stond dat we Martijn verwelkomen, dat moet uiteraard Mark zijn.

Ingezonden mededelingen:

Ook zo een zin in de zomervakantie?
In de zomer is er natuurlijk veel te doen. Niet alleen door heel Nederland maar ook hier in onze regio!
Domstad Kids informeert de ouders over deze regionale activiteiten op het gebied van Cultuur,
Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden juli t/m augustus, via onderstaande link.
De activiteiten in deze zomeruitgave passen uiteraard binnen de laatst afgekondigde maatregelen
van de overheid.
De link: https://bit.ly/3dxdvB5

Zin om met veel plezier te zingen in een veelzijdig en uitdagend vrouwenkoor?
Op donderdag 17 sept 20.00-22.00 op de locatie Maliebaan nr. 74 starten we weer met repeteren met
vrouwenkoor: Vrij Vocaal. Afgelopen seizoen zijn we gestart met 19 vrouwen en er is nog plek voor
nieuwe zangeressen!
We zingen meerstemmig Vrije School repertoire, wereldmuziek en (licht) klassieke stukken met hier en
daar een uitstapje naar hedendaags repertoire. We zingen a capella en af en toe met instrumentale begeleiding. Daarnaast werken we ook aan stemvorming, muzikale expressie en samenzang. Noten kunnen lezen is niet per se nodig, maar wel handig. Zang- en koorervaring is fijn zodat we zo min mogelijk
tijd nodig hebben voor het instuderen en vooral veel tijd kunnen besteden aan muziek maken. Het plezier in samen zingen staat voorop waarbij we de muzikale uitdaging opzoeken. Om te zorgen dat het
niveau niet te veel uiteenloopt en om de stemgroepen goed in te kunnen delen, doen we van tevoren
een stemtest.
We hebben 25 repetities en we treden twee keer op. De repetitiedata zijn:
17 & 24 sept | 1, 8, 15 & 29 okt | 5, 12, 19 & 26 nov | 2020
4, 11, 18 & 25 maart | 1, 8, 15, 22 & 29 april | 20 & 27 mei | 3, 10, 17 & 24 juni | 2021
De contributie is €200.
Lijkt het je leuk om mee te zingen? Aanmelden bij: Hanne van de Vrie @: info@hannevandevrie.nl
t: 0618043632
NB: Uiteraard ovv alle maatregelen rondom Covid-19.

ieder kind een superheld
Driedaags zomerkamp
Durf jij de uitdaging aan?
Drie dagen lang aan de slag met jezelf.
Veel lol beleven, nieuwe vrienden maken, kampvuurtjes stoken en superleuke begeleiding!
Wat zijn jouw talenten?
Hoe ga je om met moeilijke dingen?
Hoe werken jouw gedachten en emoties?
Wie ben je echt?
datum: zaterdag 18 juli - maandag 20 juli 2020
locatie: Lochem
inschrijving en informatie: www.superkidz.nl · info@superkidz.nl · 0573 46 03 51
doelgroep: 8 t/m 12 jaar
doelstelling:

inhoud:

·

welbevinden

·

zelfverzekerdheid

·

weerbaarheid

·

contact maken

·

leren omgaan met emoties

·

leren omgaan met moeilijke situaties

·

plezierig omgaan met elkaar en samenwerken

·

vrienden maken en houden

·

verwerken van verlies

·

grenzen voelen en aangeven

·

volledig verzorgd driedaags kamp met overnachting

·

telefonisch eindgesprek met ouders/verzorgers

