Nieuwsbrief 6 november 2020

Agenda november
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend)
5 nov
11 nov
16 nov
19 nov
24 nov

Ouderavond kleuterklassen HP en MB
Sint Maarten alle klassen om 13:00 uur vrij
Studiedag leerkrachten alle klassen hele dag vrij
Ouderavond HP 6
Ouderavond HP 4

Agenda december
1 dec
Ouderavond LR 5, LR 6
4 dec
Sinterklaas alle klassen om 13:00 uur vrij
10 dec
Informatieavond Waldorf Utrecht 20:00 uur Nobeldwarsstraat 9
17 dec
Kerstspel alle klassen om 13:00 uur vrij
18 dec
Kerstviering alle klassen om 13:00 uur vrij
19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie

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

Beste ouders,
In de vorige nieuwsbrief van 16 oktober jl. schreef ik uitgebreid over de achtergronden van Sint Maarten.
Hier nog een korte samenvatting.

We kennen het Sint Maartensfeest enerzijds als het feest van de
lantaarntjes met de kaarsjes erin en anderzijds als Sint Maarten,
de ridder die zijn mantel met zijn zwaard deelde met een bedelaar. Beide zijn een andere benadering van het zelfde beeld, denk
ik. Het zijn metaforen over de ontwikkeling van de mens.
Het licht in de natuur neemt in deze tijd van het jaar letterlijk af; de
zon gaat later op en vroeger onder. De oproep aan de mens zou
kunnen zijn het eigen innerlijke licht in tijden van duisternis te
koesteren en te verzorgen. Zodat het kan blijven stralen. Voor
wie? Voor de sociale omgeving. In de persoon van Sint Maarten
zie je mijns inziens deze gedachte ook terug: Sint Maarten doet
wat hij kan; hij deelt en schenkt dat waar de ander behoefte aan
heeft. Maar hij schenkt niet alles weg.
Schenk niet alles weg van je innerlijk licht, maar behoud ook een
deel zelf zodat je er kunt blijven zijn voor die ander. Op school
leggen wij dit beeld niet uit aan de kinderen. Een krachtig waarachtig beeld doet zijn eigen werk. En is de meest vrije manier om
levenslessen mee te geven.

Op bijgevoegde foto het beeld van Sint Maarten en de bedelaar aan de poort uit een van onze kleuterklassen.
Met hartelijke groet, mede namens de leerkrachten,
Ines Scheffer

Subsidie naar aanleiding van Coronamaatregelen
Onze school heeft een subsidie aangevraagd en gekregen om eventueel ontstane leerachterstanden als gevolg van de Coronamaatregelen bij of weg te werken. Het zijn gelden die we zullen inzetten om heel gericht
met groepjes kinderen aan het werk te gaan, met name de leerlingen met een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden. We onderzoeken nu hoe en met wie we deze extra hulp kunnen gaan inzetten. Naast
de sociaal-emotionele ontwikkeling zal onze school zich bij deze ondersteuning richten op de ontwikkeling
van de cruciale leerdoelen op het gebied van taal, rekenen en lezen. Daar waar kan zal de ondersteuning
intern opgelost worden, daar waar nodig zoeken we samenwerking met externe partijen.
Het ondersteuningsaanbod zal dus worden uitgevoerd door extra inzet en tijdelijke uitbreiding van leertijd,
buiten de gebruikelijke lees-, taal- en rekentijd. En voor alle duidelijkheid: dit geldt alleen voor de leerlingen
die het echt nodig hebben. Welke kinderen dat zijn wordt door de leerkrachten in overleg met de IB-er van
de locatie bepaald. Ouders worden hier vanzelfsprekend over bericht.

Ventilatie van de lokalen
Op alle drie de locaties van Vrije school Utrecht hebben
we een goed werkend ventilatiesysteem, dat aan de moderne eisen voldoet. In de pauzes ventileren we extra door
de ramen en deuren ten opzichte van elkaar open te zetten. Dit is voldoende frisse lucht tot 14:15 uur. In de namiddag en nacht wordt er vervolgens weer verse lucht
aangevoerd middels het systeem. In de zaal staan de ramen en deuren standaard open voor extra ventilatie.

Handenwassen
De leerlingen en leerkrachten wassen een paar keer per
dag de handen, buiten het gebruikelijke handenwassen na
het naar de WC gaan.

Mondmaskers
Er geldt op dit moment geen richtlijn of advies om in de
basisscholen mondmaskers te dragen.
Het bestuur acht het daarom ook niet wenselijk dat er nu
mondmaskers gedragen worden in onze scholen. Wij willen vooral een veilig en sociaal klimaat bieden aan onze
leerlingen. Het dragen van een mondmasker doet hier afbreuk aan. Het argument dat leerlingen elders mensen met
een mondmasker tegen komen, achten wij niet ter zake. Het dragen van een mondmasker, om welke reden
dan ook, creëert een afstand, sociaal en emotioneel.
Op het moment dat de overheid met een advies komt ook mondmaskers in scholen te gebruiken, zullen we
het aan ouders en leerkrachten over laten om deze al dan niet op te zetten. Dit onverlet dat het bestuur het
om de genoemde reden onwenselijk blijft vinden voor de sociale emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat
kinderen gezichtsuitdrukkingen kunnen lezen.

Inloggegevens Teams
Er wordt weer gewerkt met Teams voor m.n. online ouderavonden. Het blijkt dat niet alle ouders meer de
inloggegevens van hun kind weten of dat de inloggegevens niet meer werken. Als dit het geval is, kunt u een
mail sturen naar Simon Commandeur (s.commandeur@vrijeschoolutrecht.nl) of Harrie Stokkel (info@vrijeschoolutrecht.nl). Zij kunnen een nieuw wachtwoord verstrekken. Meldt daarbij wel om welk kind het gaat.
U kunt problemen voorkomen door vooraf nog te kijken of u nog kunt inloggen. Overigens is het altijd mogelijk dat de leerkracht u persoonlijk als gast voor de ouderavond toevoegt aan de Teams-vergadering op basis
van uw eigen mailadres, mocht het onverhoopt misgaan als de ouderavond begint.

Kennen jullie schoolspot al?
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs.
Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere
ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de
upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks,
iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het

moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van
jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Klik hier voor meer informatie of ga naar de website
om een account aan te maken.

Katern Hieronymusplantsoen
Gymleerkracht
We zijn blij met onze nieuwe gymleerkracht in de
persoon van Duco Mienis, tevens kleuterleerkracht
op onze locatie, voor de klassen die nog geen
gym hadden.

Verzoek na het ophalen van de leerlingen
het schoolplein te verlaten
De leerlingen blijven graag spelen op het schoolplein, dat is een goed teken. Toch vragen wij jullie
hen na het ophalen direct mee te nemen zodat er
niet onnodig veel mensen op het schoolplein blijven hangen.

Loden leidingen
De loden leidingen zijn in de herfstvakantie vervangen. Al het water is weer volledig betrouwbaar en alle kranen kunnen weer gebruikt worden.

Katern Maliebaan
Gebruik fietsenrekken
Op de Maliebaan zijn er een beperkt aantal fietsenrekken beschikbaar. We zien dat er aan het eind van de
dag nog veel fietsen blijven staan van leerlingen. Dat maakt dat we de dag erna te weinig ruimte beschikbaar hebben voor de kinderen die met de fiets naar school komen. Daarom willen we u vragen de fietsen
zoveel mogelijk aan het eind van de schooldag mee naar huis te nemen en niet op school te laten staan.

Gymleerkracht
We zijn blij met onze nieuwe gymleerkracht in de persoon van Duco Mienis voor de klassen die nog geen
gym hadden.

Katern Leidsche Rijn

Schoolfoto’s Leidsche Rijn nu ook klaar!
Afgelopen dinsdag zijn de inlogkaarten van de schoolfoto's aan de kinderen meegegeven. Check dus
vooral even de tas van je zoon/dochter! Wie binnen 10 dagen inlogt, dus t/m 13 november, kan namelijk
een gratis klassenfoto bestellen. Voor de kinderen die op die dag ziek waren, wordt een extra klassenfoto
besteld. U hoeft hiervoor niets te doen.

Algemene Klassenvertegenwoordigers
Vergadering
Vorige week woensdag hebben we met de klassenvertegenwoordigers van klas 1 t/m 6 aan tafel
gezeten en met elkaar besproken wat er bij de
kinderen in de verschillende klassen leeft. We
hebben deze eerste vergadering (totaal zijn er dit
jaar 4) voor dit jaar een voorzitter en een notulist
gekozen.
Fantastisch om te zien en te horen wat wordt ingebracht en hoe serieus de kinderen dit oppakken. Ze toonden zich echt woordvoerders van hun
eigen klas, waarbij zelfs de eersteklassers een
sterke bijdrage hadden. We bespraken zaken als:
welke buitenspeelmaterialen ze graag zouden willen hebben, hoe ze het speelplein en het bos
graag ingericht zouden willen zien, dat om de
beurt een klas de parkeerplaats moet op
ruimen, dat om de beurt een klas verantwoordelijk
wordt voor het netjes en schoonhouden van de gangen en het trappenhuis, hoe we ervoor kunnen zorgen
dat de wc’s minder vies zijn, enzovoort.
Meester Jörgen

Sint Maarten
Op woensdag 11 november vieren de kinderen samen op school het jaarfeest van Sint Maarten.
Er is die dag geen middagprogramma zoals we gewend zijn. Alle klassen starten de dag gezamenlijk op het
achterplein waar we zullen zingen en het verhaal van Sint Maarten zullen horen. Vervolgens lopen alle klassen een leuke route (met uitgeholde en versierde knol in de handen) langs verschillende personages, dit jaar
zesdeklassers! Bij de personages wordt voor hen gezongen en wellicht willen zij ook iets met de kinderen
delen.
De verdere invulling van de dag is aan de leerkracht. De leerkracht laat jullie nog weten wat de invulling voor
de rest van de dag is en/of wanneer er ouderhulp nodig is. Ook informatie rondom het uithollen van wortels/knollen krijgen jullie van de leerkracht te horen. De één wil misschien met de klas gaan uithollen en versieren op de maandag of dinsdag voor 11 november, de ander vindt het fijn als de lantaarns uitgehold en
versierd woensdagochtend op school komen.
We zien uit naar een mooi lichtfeest.
Vriendelijke groet namens het hele team, Margot en Hannah

Alweer een ambacht in klas 3…
Vorige week vrijdag maakten de kinderen va klas 3 heerlijke boter tijdens de ambachtenperiode. 😉
Juf Robin

Ingezonden mededelingen:

