Nieuwsbr
N
rief 7 ap
pril 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a april
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
11 apr O
Ouderavond klas 4
12 apr O
Ouderavond klas Ali/femke en Lieke//Anne
13 apr A
Alle klassen om 13.00 uu
ur vrij i.v.m. d
de Paasvaka
antie
14-17 ap
pr Paasvakan
ntie
18 apr O
Ouderavond klas 5
20 apr O
Ouderavond klas 2A en 2B
2
22 apr B
Begin meivakantie t/m 7 mei

Vakantierooster 2017-2018
2
Herfstva
akantie 14-10-2017 t/m 22-10-2017
2
Kerstvakkantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
0
Krokusva
akantie 24-0
02-2018 t/m 04-03-2018
0
Paasvakkantie 30-0
03-2018 t/m 02-04-2018
0
Meivaka
antie
28-0
04-2018 t/m 13-05-2018
1
Pinkstere
en
20-0
05-2018 t/m 21-05-2018
2
Zomerva
akantie 14-07
7-2018 t/m 26-08-2018
2

19 mei schoolfees
st
Dit jaar b
bestaat de scchool 35 jaarr. Tijd voor e
een feest dac
chten wij, Corry-An en Haarrie. Wij organiseren
een danssfeest op vrijjdag 19 mei in de zaal op
p het Hierony
ymusplantso
oen. Het them
ma is 35 jaar muziek
van 1982
2 tot en met 2017. De mu
uziek zal verrzorgd worde
en door DJ Martijn.
M
Het danssfeest is (alle
een) bedoeld
d voor alle ou
uders en med
dewerkers va
an school.
Noteer h
het dus alvasst in uw papie
eren of digita
ale agenda.
Nadere iinformatie vo
olgt nog.
Tot 19 m
mei.
Corry-An
n en Harrie

Aanmelding broertjes/zusjes
s
Voor de schooljaren 2017-2018 en
e 2018-201 9 bestaan err wachtlijsten
n voor de loccaties
Hieronym
musplantsoe
en en Malieba
aan. Voor he
et schooljaar 2019-2020 is
i dit nu nog niet het gev
val, maar
begint he
et aantal aan
nmeldingen al
a aardig op tte lopen. Mo
ocht u een kin
nd willen aannmelden, datt in het
schooljaar 2019-2020 4 jaar word
dt, dan raden
n wij u aan om
o z.s.m. een
n aanmeldinggsformulier op
o te
vragen e
en in te sture
en. Er geldt namelijk
n
geen
n voorrangsrregeling als ouders
o
te laaat zijn met hu
un
aanmeld
ding!
Voor de locatie Com
mponistenlaan zijn er nog
g geen wach
htlijsten, maa
ar is er voor de komende 2 jaren
niet veel plaats meerr.

Palmpa
asen en Pasen
Op de eersste zondag na
n de lente-vollemaan, veeertig dagen na
carnaval, vvieren we Pa
asen. De wee
ek vóór Paseen vieren we
Palmpasen
n. Bij deze tw
wee jaarfeestten, die valleen bij het aan
nbreken
van de lentte, vieren we
e het nieuwe leven dat zicch met de lente
meldt. Ove
eral om ons heen
h
zien we
e het groen w
worden.
In de christtelijke traditie
e wordt met Palmpasen ((de week voo
or
Pasen) de intocht van Jezus
J
in Jeru
uzalem gevieerd. Dan volg
gt de
“stille” wee
ek. De opstan
nding van Ch
hristus uit dee dood wordt
herdacht. I n de voorchrristelijke trad
ditie vierden dde mensen dat
d de
dood in de natuur (uiteindelijk) overrwonnen worrdt door de kracht
k
van het levven. Het chris
stelijke paasfeest valt sam
men met hett Joodse
Pesach. M et Pesach viieren de Joden de bevrijdding van de Joodse
J
slaven uit E
Egypte onde
er leiding van Mozes. Om
mdat de vluch
htelingen
snel weg m
moesten, kon
nden ze allee
en ongerezenn brood mee
enemen
op hun vluccht.
De matzess dus, die wij nu ook met onze paasm
maaltijd aanko
omende
donderdag
g eten.

Ook de P
Palmpasenoptocht kent een
e voorchrisstelijke tradittie. Voor de kleuters
k
en dde klassen 1e en 2
vieren w
we dit feest, dat
d vol staat van
v de symb
bolen uit zow
wel de christe
elijke als voorrchristelijke traditie.
t
We makken in de klasssen 1 en 2 van
v levende houten stokk
ken een kruis en in de kleeuterklassen
n een
zonnekru
uis.
Deze Pa
almpaasstokkken worden met symbole
en van het nieuwe
leven en
n de lente opgetuigd tot een
e heuse levvensboom. De
D
gedroogde vruchtjes die de kinde
eren aan de stok hangen
n kun je
zien als dragers van het nieuwe levenszaad.
l
Het broo
odhaantje kondigt de nieu
uwe dag aan
n, het nieuwe
e leven
in de len
nte. De zon iss in de paass
stok van de kkleuters terug te
vinden: h
het rad om de
d stok heen verbeeld hett zonnerad.
Tijdens P
Palmpasenoptocht zingen de kindere
en liedjes. Oo
ok
deze zittten vol symbolische verra
assingen: Pa
allem pallem
Pasen, e
ei – koer – eii, over ene zo
ondag krijge n wij een ei, één ei
is geen e
ei, twee ei is een hallef ei, drie ei is e en paasei. Eén
E ei
is niets: ieder mens heeft
h
de ander nodig. Tw
wee ei is pas de
helft van
n de mens, het zintuiglijke
e en lichame
elijke deel. Drrie ei is
de drie-e
eenheid van lichaam, ziel en geest, h
hoofd - hart handen is het werkellijke paasei. De hele men
ns, zoals wij die op
Vrije Sch
hool Utrecht in het onderw
wijs willen aa
anspreken.
Het pastt in onze visie
e om de kind
deren deze o
oerbeelden gewoon
g
te latten beleven een ze niet allemaal
rationeel te verklaren
n of uit te leg
ggen.

Bezetting komend
d schooljaa
ar
Met de b
bezetting voo
or het komen
nde schooljaa
ar zijn we al druk bezig. Het
H gaat niett alleen om de
d
bestaand
de klassen, maar
m
ook om
m de nieuwe 1e klas op de
e Maliebaan en Compon istenlaan. Dit kan
niet allee
en intern opg
gelost worden. Er is een vvacature uitg
gezet, waarvoor de gesprrekken eind april
gepland staan. Uiterllijk 9 juni zal de bezetting
g bekend worden gemaakt.

Locatie
e Hieronym
musplantsoen

Handvaa
ardigheid: die
eren 5e klas

Aankond
diging toneel 5e klas

Locatie
e Maliebaan
n
Werkza
aamheden in poort Ma
aliebaan
Bij een h
hoekhuis naa
ast de poort Maliebaan
M
w
worden de komende 2 we
eken dakwerkkzaamheden
n
uitgevoe
erd. Daarvoor is het nodig
g dat een ste
eiger wordt geplaatst. De aannemer hheeft aangeg
geven dat
en fiets langs kan.
dit een ssmalle steige
er is waar een
n kind met ee

Niet fietsen op he
et plein
Vanuit het lerarentea
am van de Maliebaan de vraag er op te letten dat je kind niet ffietst op het
schoolplein! Afgelope
en week is er
e weer een kkind omver gereden...
g
Het niet op het schoo
olplein fietsen, geldt uiterraard ook voor alle mede
ewerkers en oouders.
En nu we
e het toch ovver fietsen he
ebben: hierb
bij tevens hett verzoek de ouderlijke fieetsen, bij hett brengen
en halen
n van de kind
deren, in het parkje op de
e Maliebaan te stallen. Da
at is op dezee manier mett de
buurtbew
woners afgessproken en houdt
h
de toeg
gangswegen
n naar de sch
hool ook voo r de hulpdien
nsten
vrij.

Locatie
e Componis
stenlaan
Zaterdag
g wordt er do
oor ouders ve
erder gewerkkt aan de
tuin bij de 2 kleuterkllassen. Er wo
orden o.a. grraszoden
gelegd o
op de heuvel en rond de zandbak.
z
Oo
ok komen er
planten b
bij het boomschors pad.

Vrijeschoolbeweg
ging wereld
dwijd, Wald
dorf The Film
Ondersta
aande link to
oont een film, waarin je ku
unt zien dat de Vrije scho
ool, met het vvrijeschoolle
eerplan,
een were
eldwijde schoolbeweging
g is.
https://m
m.youtube.comwatch?v=w
wfec6eF4I_4

Ingezonden mededeling:

Beste mensen,
Graag nodig ik jullie van harte uit voor de volgende activiteit op ‘Stille Zaterdag':

-Klinkend Spel‘Wat de voeten wakker maakt’
Ahlbom-oefeningen en -spelen met Luc van Kessel
Werk vanuit de ‘Intuïtieve Pedagogiek’
Voor iedereen die de spelende mens in zichzelf wil
aanspreken*
Za. 15 April, 10:00- 16:30 Vrijeschool Utrecht
Over de inhoud:
De spelen en oefeningen hebben alle betrekking op het ontwikkelen van de 12 in de
antroposofie bekende zintuigen. Met de oefeningen ontwikkelen we ook onze
lichaamsintelligentie. Bijvoorbeeld oefeningen waarbij we het met onze handen het
tegenovergestelde doen van de voeten of waar we bij een ritme een tegen-ritme klappen.
Ook doen we oefeningen waarbij we het vertrouwen vergroten van onze achterwerel, de
wereld waar onze ogen niet zien. Daar waar we geen ogen hebben, moeten we leren te
vertrouwen andere zintuigen. Bij de labyrint- spelen oefenen we hoe het verstand
samenwerkt met de stromende beweging en hoe de eerste de laatste in vrijheid laat. Ook
leren we onze reflexen te herkennen en te transformeren. Deze transformatie kan het begin
zijn van het ontwikkelen van iets wat bedoeld zou kunnen worden met intuïtie. We kunnen
een grote interesse ontwikkelen in ons lichaam als bewegingslichaam. Wie is dat lichaam dat
mij draagt?
De oefeningen die we doen zijn nooit verplicht. Ze zijn een uitnodiging om in beweging te
komen, een uitnodiging ook tot zelfonderzoek.
Plaats: Vrijeschool Utrecht > Hieronymusplantsoen 3 Utrecht
Prijs: € 15- € …*
Denk aan binnenschoenen met grip.
*Bestaat uit het delen van de zaalhuur en koffie + een eventuele vrije bijdrage t.b.v. mijn
Werbeck- zangstudie in Finland.
Graag z.s.m. aanmelden en vóór 12 april (workshop gaat door bij 6 aanmeldingen):
lucvankessel@gmail.com
Meer info over de inhoud op aanvraag. stuur een bericht of bel: 06 4975 3356
Graag doorsturen naar mogelijk geïnteresseerden!
Hartelijke groeten, Luc

W
Work
kshop
p Tra
anspa
arantten m
maken
n
V
Vrijdag
21
2 april 2017, 19:30‐
1
22:00 uu
ur:
Tulpe
enbollen
nveld (g
gevorderrden)
V
Vrijdag
12 mei 2017, 19.30‐22
1
2.00 uurr:
‘Pin
nksterbrruiloft’ (iederee
(
en) of ‘De
e meiboom’ (gevvorderd
den)
Tijdeens deze avond
a
ma
aken we e en transp
parant voo
or in de siilhouetlam
mp
van de Noestt. De transsparanten
n kunnen ook voorr het raam
m gehange
en
w
worden off kunnen worden
w
n
neergezett met een kaarsje err achter.

Locatiee: Zeister Vrrije School,, Bergweg 10
1 (via achteringang) in Zeist
Inloop van
naf 19:15, start
s
19:30
Inform
matie: Ann e Schol, tell: 06‐11 58 57 24
Opgeven
n via e‐maiil: annescho
ol1985@gm
mail.com
De cursus
c
worrdt gegeven
n door: Linda Lammerrts van Bueeren
Kosten
n: € 20,00 i ncl. materiiaal, koffie en
e thee

