Nieuwsbrief 4 oktober 2019
Agenda oktober
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
7 okt
Ouderavond klas LR 3
8 okt
Lezing/workshop euritmieverhalen, locatie LR
10 okt
Ouderavond klas HP 5 en MB 1
12 okt
Herfstmarkt LR van 11.00 – 13.00 uur
15 okt
Ouderavond kleuterklassen MB
17 okt
Ouderavond klas HP 2, LR 4 en LR 5
18 okt
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrijdag
18 okt
Michaëlsfeest MB, alle klassen MB om 13.00 uur vrij
19 t/m 27 okt Herfstvakantie
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Vrijdag 20 september jl. waren wij in grote getale met onze medewerkers vertegenwoordigd op de groots
opgezette manifestatie Waldorf100 in Maarssen. Samen met 3000 anderen konden lezingen, workshops en
stands bezocht worden. Een fantastisch programma waar we ook bij één onderdeel betrokken waren om te
vertellen over onze unieke organisatievorm. Daar hebben we onze net uitgekomen film over onze coöperatie
vertoond, te bekijken op onze website.
Ines Scheffer blijft helaas voorlopig nog afwezig. Hoewel de vervanging van Ines voor mij voor de vakantie
goed lukte, is gebleken dat er nu teveel om mijn bord ligt. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar versterking. We hebben gesprekken gevoerd met kandidaat interim schoolleiders en laten jullie het zo spoedig mogelijk weten als daar meer duidelijkheid over is.
Hartelijke groet,
Jörgen Joosten
Adjunct schoolleider

Waldorf100 in Maarssen met de vrijwilligers die vanuit onze school
hebben meegeholpen.

De Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich voor
Als ouder ben je vaak op veel verschillende manieren betrokken bij het reilen en zeilen op school. Zo zijn
daar alle jaarfeesten waarbij altijd ouderhulp nodig is en zijn er ouders die luizenpluizen, in de klas helpen
met lezen of iets lekkers bakken voor een ouderavond. En dan zijn er nog de ouders die betrokken zijn bij de
medezeggenschapsraad, oftewel de MR. Maar wat is de MR, wat doet de MR en wie zitten er in?
De MR is een wettelijk ingesteld overlegorgaan tussen ouders en de school. Meestal zitten er ook leraren in,
maar aangezien de Vrije School Utrecht is vormgegeven als coöperatie, hebben de leraren hun eigen algemene ledenvergadering al.
In de vergadering van de MR kunnen alle onderwerpen die de school aangaan worden besproken en er
wordt regelmatig overlegd met de schoolleiding. Bij sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het leerplan
en het zorgplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de vaststelling van de onderwijstijd, heeft
de MR instemmingsrecht. Bij andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de verbouwing van een schoolgebouw, de deelname aan een onderwijskundig experiment, of de regeling van de vakantie. De rol van de MR is geregeld in de statuten van de coöperatie van de Vrije School en in de wet Medezeggenschap op scholen.
Op dit moment zijn lid van de MR:
Dennis Heres, de vader van Maura (klas 4 MB) en Tibor (kleuterklas Marrie en Mir, MB)

Andrea Keessen, de moeder van Sonja (klas 5 MB) en Iris (klas 3
MB)

Frans Taapken, de vader van Midas (klas 2 LR) en
Dorian (kleuterklas LR 2021)

Eric van Eijk, de vader van Emilie (klas 3 LR) en Dominique (kleuterklas Bien en Iris, LR)

Laura Stroo, de moeder van Julian (kleuterklas Ali en Femke,
HP), Ravi en Quinten (beiden op het Elfenbankje)
Kees van de Merwe, de vader van Mieke
(oud HP leerling, 8e klas Waldorf) en Lotte
(4e klas HP)

Zoek ons op
Wij zijn regelmatig op school aanwezig, maar we zien en horen uiteraard niet alles. Omdat wij jullie als ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral
op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mrvrijeschool@gmail.com.
Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.
Groet van de MR!

Opgave ouderbijdrage
Het is bijna 15 oktober, daarom een herinnering om de ouderbijdrage op te geven voor degenen die dit nog
niet hebben gedaan. Iets meer dan 40% van de ouders is u al voorgegaan. Ook als u geen ouderbijdrage
kunt betalen, vragen wij u dit door te geven. Daarbij is een uitgebreide motivatie niet nodig. Een simpele mededeling volstaat.

Katern Hieronymusplantsoen
Impressie Michaëlsfeest

Klas 5 in actie voor vrije school in Zuid-Afrika
Goed doel - Groepsinterview met kinderen
uit de 5e klas van HP die zich inzetten voor
het goede doel vanuit de zolderkamer! Zes
vragen aan de zes organisatoren van de
sponsorloop.
Wat is het goede doel?
Rein: ”We helpen een Vrije School uit ZuidAfrika. Die heet de Raphaeli Waldorf school
en die willen bomen hebben voor de schaduw en om in te spelen. Als ze kleine boompjes planten gaat dat heel lang duren voordat
je erin kan spelen. Daarom hebben ze deze
actie gedaan en willen we ze helpen om een
hele grote vijgenboom te kunnen kopen en
planten. Het project heet Bees & Trees”
Waarom hebben jullie dat doel gekozen?
Lars: “Vorig jaar hadden we het al met ons
groepje over een sponsorloop voor het milieu. We wouden graag bomen planten. Toen meester dit jaar een filmpje liet zien over een Vrije School in

Zuid-Afrika waar de kinderen door een brand geen bomen meer hadden om in te klimmen, en geen schaduw, wisten we het meteen. We wilden daar nieuwe bomen laten planten zodat de kinderen weer lekker buiten konden spelen. Daarom hebben we dus voor dit doel gekozen!”
Wat zijn jullie aan het organiseren?
Birk: “We zijn een sponsorloop aan het organiseren. We vragen mensen of ze willen doneren per rondje om
Lepelenburg of voor een vast bedrag. We doen de organisatie met een groepje kinderen uit de klas (zie
foto).”
Hoe gaan jullie het geld ophalen?
Sybren:” We verdienen ons geld met de sponsorloop. Per rondje geven mensen, de meeste mensen kennen
we zelf, aan wat ze willen sponseren en betalen geld. Ook gaan we woensdag zelf gebakken dingen, zoals
cake, brownies, cupcakes,......verkopen. Zo verzamelen geld voor de bomen te planten”
Wanneer zijn jullie tevreden?
Frouke: “We zijn tevreden als het gezellig wordt om met de hele klas de sponsorloop te rennen en als we na
afloop dan genoeg geld hebben verdiend om de bomen te kunnen kopen (Ons streefbedrag is 2019 euro).
En we vinden het leuk om te werken voor de bomen voor de kinderen in Zuid-Afrika”
Hoe is het om zoiets te organiseren?
Jonne: “Ik vind het leuk om zoiets te organiseren. Maar er zijn ook nadelen, want als er een vraag is heeft
iedereen er een eigen mening over. En als je dan uit gediscussieerd bent en ontdekt dat je klaar bent komen
er nog minimaal 10 vragen. Maar als je dan eindelijk écht klaar bent lucht het wel heel erg veel op.
En het groepje was heel gezellig!”
Er is € 2.900,= opgehaald!

Katern Maliebaan
Laatste lootjes verbouwing
De verbouwing nadert eindelijk zijn voltooiing. Het enige dat nog moet gebeuren is het aanbrengen van geluid
absorberende platen op het plafond in de hal. Voor een deel is dit al gebeurd. De rest gebeurt in de herfstvakantie.
Daar de trap nogal aan slijtage onderhevig is, zullen de treden nog bekleed worden met marmoleum. De
uitvoering hiervan is nog niet bekend. Verder wordt volgend jaar de 6e klas nog voorzien van lambrisering en
worden de wanden nog gesluierd.

Koeiemorgen!
Enkele weken terug is klas 4 in alle vroegte naar de boerderij gefietst en hebben daar
de boer geholpen om de koeien te melken. Tot de herfstvakantie gaan zij nog 1 dag
in de week naar de boerderij en vanaf maart is klas 3 aan de beurt.

Plastic vissen
Klas 5 heeft een project gedaan om plastic
uit het water van de grachten van Utrecht te
vissen.

Katern Leidsche Rijn
Oproep
Beste collega’s en ouders,
Voor de herfstmarkt op 2 november heb ik glazen potjes nodig. Wie kan mij helpen? Denk aan pindakaaspotten enzovoort). Naast de seizoentafel op de begane grond staat vanaf 10 oktober een krat waar deze potjes ingedaan kunnen worden. Gelieve wel schoon.
Hartelijke groet, Roebie Starink (juf handvaardigheid)

Lezing euritmie
Iedere week krijgen onze kinderen euritmie op school. Wat gebeurt er in de les, welke verhalen horen de kinderen en wat doen de kinderen?
Op 8 oktober komt Lara Brummans een lezing/workshop verzorgen over euritmie. Zij wil ons over de euritmieverhalen vertellen en deze laten beleven. Het gaat m.n. over de verhalen voor de kleuters en klas 1 en 2.
Roelina Schouten begeleidt de euritmie op de harp!
Iedereen is welkom!
De avond begint om 20.00 uur. Wij vragen een bijdrage van 10 euro.

Ingezonden mededelingen:

