Nieuwsbrief 5 juli 2019
Agenda juli
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
5 juli
Viering Sint Jan ’s avonds MB, gewone tijd uit.
19 juli
Laatste schooldag, alle klassen om 10.30 uur vrij
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Als het goed is heeft ieder gezin, via het oudste kind dat bij ons op school zit, vorige week vrijdag of afgelopen week een Seizoener/Zomerblad mogen ontvangen. Hij ziet er weer heel mooi uit en ik wil vanaf deze
plek alle betrokkenen heel erg bedanken voor hun bijdragen aan dit opnieuw mooie exemplaar.
Een mooi staaltje van ouderparticipatie, waar wij als school zo trots op zijn!
We naderen het einde van het schooljaar en dan zijn er meestal nogal wat zaken die een afronding behoeven. Zo ook, als ik het dan toch over ouderparticipatie heb, een evaluatie met de klankbordgroep van ouders
die iedere locatie heeft.
Voor wie het nog niet weet, de klankbordgroep bestaat uit alle klassenouders van een locatie. Wij zien hen,
naast de MR, als een vertegenwoordiging van alle ouders. Eens in de zoveel tijd hebben Ines Scheffer en ik
als schoolleiders een gesprek met hen om terug te horen hoe zij onze school ervaren en hoe het hen vergaat in hun brugfunctie tussen leerkracht en de ouders van de klas.
Binnenkort zit ik met hen om tafel, dus als je als ouder nog iets via hen bespreekbaar zou willen maken (uiteraard geen persoonlijke kwesties), schiet je klassenouder dan even aan en vraag hem/haar je punt in de
klankbordgroep in te brengen.
Ik wens jullie nog twee zonnige, en als het nog lukt, ontspannen (!) laatste weken.
Hartelijke groet,
Jörgen Joosten
Adjunct Schoolleider Vrije School Utrecht

Verslag euritmie uitvoering Hiëronymusplantsoen en Maliebaan
Op 12 juli jl. mochten we in school op het Hiëronymusplantsoen het Märchenensemble (sprookjesensemble)
uit Stuttgart ontvangen met het sprookje "De zesdienaren" van Grimm.
Negen jonge euritmisten uit 7 landen die in een jaarproject samen kwamen en een heus wereldtournee hielden van China tot zuid Afrika met meer dan 120 optredens.
De achtergrond was een geschilderd doek, dat door het toneellicht veranderde in wonderlijke kleurstemmingen. Hier bewogen, op de prachtig gesproken Duitse tekst, de 6 wonderlijke dienaren om de prins te helpen
bij zijn opdrachten om de prinses 'zo mooi als de zon' te kunnen trouwen.
Het werd een vakoverschrijdend project: De kinderen van de onderbouw van het Hiëronymusplantsoen en
de Maliebaan hadden het verhaal niet alleen gehoord, maar ook in de Duitse les behandeld en zo mogelijk
ook verschillende woorden geleerd. Omdat ze het
verhaal nu goed kenden, konden ze het die dag
'moeiteloos volgen' in de Duitse taal, met de euritmische-taalgebaren erbij!
Vooraf was de Nederlandse speler Marthy bij klas 1,
2 en 3 langsgegaan, om alvast wat te vertellen en te
horen welke vragen de kinderen hadden. Maar vooral de 'Meet and greet' na afloop met hogere klassen,
gaf nogmaals een extra inkijkje in wat de spelers
beoogde en wat de kinderen belangrijk vonden om te
weten. Hier en daar was een kleine poging de vraag
zelfs in het Duits te stellen! Engels mocht trouwens
ook, want een van de spelers gaf antwoord in het
Engels!

Een vraag betrof het kunstenaarsvak: "of je van euritmie rijk kan worden?". Misschien niet rijk in euro's (al
dacht iemand ooit in school dat het vak euromie heette!), maar deze dag was in elk geval voor allen een
meer dan rijke ervaring.
Twee keer keken zo'n 200 kinderen ademloos, waarbij ook onze 2 zevende klassen van de bovenbouw
Waldorf present waren. Dat is lang geleden...klas 1 t/m 7 in deze zaal! Ook dat voelde extra rijk!
De leerkrachten kwamen de dag ervoor net van hun studiereis uit Bochum terug uit de grote verscheidenheid van kleuters, onder- en bovenbouw op één terrein, nu mochten we iets daarvan in onze eigen school
beleven!
Lieve dank aan de ouders die voor lekkers voor de lunch hadden gezorgd. Wat over bleef werd door de spelers gretig meegenomen naar hun logeeradressen in Den Haag.
Philia de Vries (juf euritmie op Hiëronymusplantsoen en Maliebaan)

Een nieuw koor voor ouders en vrienden van
Vrije School Utrecht
Zin om met veel plezier te zingen in een nieuw,
veelzijdig en uitdagend koor?

Na de zomervakantie starten we op donderdagavond 20.00‐
22.00 op de locatie Maliebaan nr. 74 een koor voor ouders en
vrienden van de Vrije School Utrecht: Vrij Vocaal.
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 bege‐
leiding. Daarnaast werken we ook aan stemvorming, muzikale expressie en samenzang. Noten kunnen le‐
zen 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 19 repetities en we treden twee keer op. De repetitiedata zijn:
26 sept | 3, 10, 17 & 31 okt | 7 & 14 nov | 2019
9, 16, 23 & 30 jan | 6, 13 & 20 feb | 5 & 12 maart | 9, 16 & 23 april | 2020
We starten bij een minimumaantal koorzangers van 15. We streven naar gelijke verdeling van de stem‐
groepen. Mochten zich in verhouding tot de vrouwen niet genoeg mannelijke zangers aanmelden, dan
wordt het een vrouwenkoor.
Aanmelden graag voor 15 juli en dan plannen we de stemtesten in.
De contributie is €170.
Voor vragen en aanmelden: Hanne van de Vrie (moeder van Teun MB3, Pelle MB2 en Birk, kleuterklas Sonja
en Léanne) @: info@hannevandevrie.nl t: 0618043632
Katern Hiëronymusplantsoen
Voetballen op het buitenplein
Met ingang van vandaag is de tijd dat de leerlingen niet mogen voetballen op het buitenplein verruimd van
08.00 uur tot 14.45 uur. De leerlingen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Reden is dat de 15 minuten voor en
na schooltijd te weinig blijkt te zijn. De voetballende leerlingen gaan vaak zo in hun spel op, dat ze geen oog
hebben voor omstanders. Dit leidt tot ballen die met name tegen het hoofd van andere leerlingen of ouders
worden geschoten.

Katern Leidsche Rijn
Update huisvesting
Hoewel het, zoals al eerder genoemd, bij Lumiar op het moment erg onrustig is, hebben zij ons laten weten
toch een doorstart te maken met hun school. Hierdoor komt de optie op meer ruimte in het gebouw helaas te
vervallen. We zijn erg druk geweest om een leverancier voor de noodlokalen te vinden en dat was lastig
gezien de voor hen korte levertijd. Zoals het er nu naar uit gaat zien, zal er in het begin van het nieuwe
schooljaar op één van de parkeerplaatsen tijdelijk een enkel noodlokaal komen te staan waar onze kleinste
klas, dan klas 2, in gehuisvest wordt. De verwachting is dat eind september twee noodlokalen voor langere
tijd, te weten tot onze verhuizing naar een definitieve locatie, op een ander deel van de parkeerplaats komen
te staan. Vanaf dat moment zal klas 2 weer naar het gebouw verhuizen en gaan klas 3 en 4/5 verhuizen
naar de twee noodlokalen. Het is even gedoe, maar dit is de beste oplossing die we nog voor elkaar konden
krijgen. Er zijn namelijk nogal wat factoren waarmee we rekening moesten houden, zoals de beschikbaarheid van de lokalen, de onzekere situatie bij Lumiar en een vergunningsaanvraag. In ieder geval kunnen we
met deze oplossing wel een schoolgemeenschap op één plek blijven!

Ingezonden mededelingen:

