Nieuwsbrief 7 februari 2020

Agenda februari
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)4 feb Ouderavond klas LR 4/5
10 feb
Ouderavond klas LR 3
18 feb
Ouderavond klas HP 4
19 feb
Markt voor Nepal 13.30-16.00 uur LR
20 feb
Ouderavond klas MB 3
22 feb
Krokusvakantie t/m 1 maart
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katernen per schoollocatie.

Terugblik staking
De stakingsdagen van vorige week zijn op de verschillende locaties zeer divers ingevuld. Op de Maliebaan
is het team met elkaar in gesprek gegaan, leerkrachten van Leidsche Rijn zijn naar de manifestatie in Amsterdam gegaan en op het Hiëronymusplantsoen zijn stakende leerkrachten in hun klas aan het werk geweest. Er waren ook medewerkers die hadden aangegeven niet te willen staken; die hebben andere taken
kunnen doen waar ze anders weinig tijd voor hebben.
Naast deze nieuwsbrief vinden jullie in de bijlage de opname van een lied waarin de onderwerpen waarom
we staken worden bezongen. (De naam van de uitvoerende artiest hebben wij helaas niet kunnen achterhalen)

Gesprekken tussen ouders en school
Wat kunt U als ouder verwachten?
U krijgt als ouders twee keer per schooljaar de gelegenheid een oudergesprek met de leerkracht te voeren.
In oktober worden er 30 minuten gesprekken gevoerd, waarin u wat uitgebreider de gelegenheid krijgt om
over uw kind te praten.
In maart worden er gesprekken van ca. 10 minuten gehouden op de zogenaamde Tafeltjesmiddag/avond.
Indien gewenst, bijvoorbeeld bij problemen, kan er altijd een extra gesprek worden gevoerd.
Het initiatief voor een extra gesprek kan zowel van een leerkracht komen als van u als ouders. We streven
naar een duidelijke structuur en opbouw in de gesprekken.
Van het oudergesprek maakt de leerkracht een verslag. De verslagen worden bewaard in het leerlingdossier.
Op die manier zijn ze ook toegankelijk voor een duopartner, intern begeleider en een vervangende leerkracht.
Tijdens de oudergesprekken op onze school staat het individuele kind centraal. U als ouders krijgt te horen
hoe het met uw kind gaat op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied.
Enerzijds wordt er vanuit de school verslag gedaan, anderzijds is er gelegenheid in gesprek te komen over
de beste wijze om het kind te begeleiden, op school en eventueel thuis. Ook de toetsresultaten komen aan
bod. De toetsresultaten zijn op onze school geen doel op zich, maar dienen als meetinstrument naast de
waarnemingen van de leerkracht.
Vooraf aan de Tafeltjesmiddag is de voortgang van de leerling ook in het Breed Overleg, waar de klassenleerkracht en de IB-er aan deelnemen, en eventueel de RT-er, uitvoerig besproken.
Aankondiging Tafeltjesmiddag/avond 5, 9, 17 maart
De Tafeltjesmiddag(-en) en avond vinden dit jaar plaats op donderdagmiddag 5 maart van 15:00-17:00 uur,
maandagavond 9 maart tussen 19:00 en 21:00 uur en dinsdagmiddag 17 maart vanaf 15:00 uur.
Graag inschrijven!
Namens het team van Vrije School Utrecht.

Locatie HP:
De inschrijflijsten voor de Tafeltjesmiddag/avond hangen vanaf volgende week dinsdag per klas achter de
vitrinekast in de centrale hal. Schrijf je snel in!

Lezing hooggevoeligheid
"Hooggevoeligheid - vrijeschool pedagogiek als handvat voor een gezonde opvoeding"
Voor alle geïnteresseerden zal donderdagavond 2 april een lezing plaats vinden op locatie Leidsche Rijn.
Annejet Rümke (consultatief arts) zal die avond spreken. Entree € 7,50
Graag aanmelden via lezingenleidscherijn@gmail.com.

Katern Hieronymusplantsoen
Onderzoek loden drinkwaterleidingen
De gemeente test op dit moment of er lood zit in het kraanwater van scholen die gebouwd zijn voor 1960.
Daar valt het gebouw Hieronymusplantsoen ook onder. Deze week zijn er watermonsters genomen. Volgende week worden de resultaten verwacht. Afhankelijk hiervan zal er actie worden ondernomen. Over de
uitslag en over de eventuele acties zullen we de ouders van het Hieronymusplantsoen informeren.
In het verleden zijn overigens loden waterleidingen in de kruipruimten vervangen. Of alle loden leidingen zijn
vervangen, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Groen plein
Er is een wens van kinderen, ouders en leerkrachten om van het grote plein een Groen Plein te maken, met
aantrekkelijke speelplekken. Er zijn handtekeningen opgehaald, gesprekken gevoerd en er is subsidie aangevraagd. Na een vergadering met de gemeente Utrecht is duidelijk geworden dat het een heel proces is om
verandering mogelijk te maken; het is gemeentegrond, het plein is een monument en daarom zijn er veel
partijen bij betrokken. Het gaat niet op korte termijn gebeuren, maar het proces loopt.
De vergroening van het kleine plein is sneller mogelijk: dat is namelijk onze eigen grond. We zijn hier druk
mee bezig. Zodra de plannen en de tekeningen klaar zijn, horen jullie meer van ons.

Mededeling van Maurice
Op woensdag 19 februari wordt de bank met gevonden voorwerpen geleegd. Voor die tijd is er dus nog de
mogelijkheid om spullen die je kwijt bent daar te zoeken en eruit te halen.

Katern Maliebaan
Kijk nou toch eens wat een super mooie Kapla toren er vorige week in de klas
van juf Sonja en juf Léanne gebouwd werd…
En in de 1e klas werd tijdens de speelgoedmiddag
dit ‘lijmland’ gebouwd…

Katern Leidsche Rijn
10-minuten-gesprekken
Van 3 maart t/m 20 maart zijn op onze locatie de 10-minuten-gesprekken. Wij kiezen ervoor dit niet te organiseren in een tafeltjesmiddag, maar de klassenleerkrachten zullen zorgen voor intekenlijsten waarop jullie
kunnen aangeven wanneer je in deze periode in gesprek kunt gaan.

Juf Lieke naar Nepal
Zoals veel mensen al weten gaat juf Lieke van klas 1 eind februari naar Nepal. Ze gaat in Kathmandu een
vrijeschool helpen. Daar is namelijk een school die de hulp goed kan gebruiken, ze zijn net opnieuw begonnen en hebben nog maar weinig materialen. Door de vele weeskinderen heeft de school weinig geld. Voor
meer informatie over de school en het project, kun je kijken op: www.internationaalhulpfonds.nl
Deze school heeft dus bijna niets, daarom zijn we druk bezig met geld inzamelen.
Helpen jullie mee?

Kom naar onze markt op 19 februari! Kinderen, ouders en leerkrachten hebben iets heel moois georganiseerd. We verkopen 2e hands boeken/speelgoed voor jong en oud. Je kunt je (kind) laten knippen bij een
kapper, of kom een drankje drinken en een hapje eten. Geniet van alle optredens van kinderen en leerkrachten. Kijk ook naar de tentoonstellingen in de klas.
Natuurlijk mag je ook geld doneren zonder naar de markt te komen. Neem daarvoor contact op met juf
Lieke: l.teunisse@vrijeschoolutrecht.nl
Facebook: https://m.facebook.com/vrijeschoolLR

Achtergrondinformatie:

Ingezonden mededelingen:

