Nieuwsbrief 7 juni 2018
Agenda juni
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld)
8 juni
Studiedag, alle klassen vrij
11 juni
Studiedag, alle klassen vrij
13 juni
Kooruitvoering Vrije School Utrecht klas 4,5,6 en ook klas 3 zingt
19 juni
Ouderavond alle kleuterklassen: Kennismakingsavond nieuwe 1e klassen.
22 juni
Viering St. Jan ’s avonds, alle klassen om 13.00 uur vrij

Agenda juli
13 juli

Laatste schooldag, alle klassen om 13.00 uur vrij

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie met praktische informatie.

Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van Vrije School Utrecht met praktische en inhoudelijke informatie over de school.
Afgelopen week hebben we kunnen genieten van prachtige toneelvoorstellingen van klas 5 en klas 3 Maliebaan. Zie foto's.
Vrijdag en maandag is de school gesloten, omdat we vanmiddag vertrekken om met de drie teams op
'schoolreisje' gaan. Met veertig collega's reizen we per bus, via Colmar in Frankrijk waar we het Isenheimer
Altaar van Mattias Grünewald bezoeken, naar het Zwitserse Dornach. Hier staat het Goetheanum. Hier is de
internationale hoge school voor antroposofie gezeteld. We bekijken het gebouw en verdiepen ons in verschillende onderwerpen. Iedere collega heeft iets voorbereid voor de anderen.
In het Goetheanum heeft het team een gesprek met vertegenwoordigers van de internationale pedagogische
sectie en de sociaalwetenschappelijke sectie over vrijeschoolonderwijs in deze tijd en hoe wij als Vrije
School Utrecht in onze coöperatie, waar
medewerkers eigenaar zijn van het primaire proces, samenwerken.
De organisatiestructuur van Vrije School
Utrecht is een unicum in de wereld. Naast
tijd en ruimte voor inhoud, gesprek en
ontmoeting, zullen we natuurlijk een hoop
lol met elkaar hebben. De reiskoorts is
toegeslagen, we hebben er zin in!
Vanaf dinsdag ligt er per toerbeurt op de
verschillende locatie's, een reisverslag ter
inzage voor liefhebbers, gemaakt door de
collega's van de school.
Met hartelijke groet,
namens alle leerkrachten en medewerkers,
Ines Scheffer

Bezetting klassen 2018-2019
In een aparte bijlage informeer ik jullie over de bezetting van de klassen aankomend schooljaar.

Ouderbibliotheek HP
De ouderbibliotheek op HP stopt eind juni. Dit betekent niet alleen dat er dan geen boeken meer geleend
kunnen worden, maar ook de verkoop van euritmieschoenen stopt dan. Er zijn op internet meerdere verkooppunten, maar wij raden aan om ze te kopen op www.euritmieschoenen.nl. Dit is de leverancier waar ook
de ouderbibliotheek gebruik van maakte en ze zijn ook voordeliger dan andere verkopers.
Wij willen Angela en Annelies hartelijk bedanken voor hun inzet voor de ouderbibliotheek.

Kooruitvoering 13 juni
Op woensdag 13 juni om 19:00 uur vindt er in de Geertekerk een concert plaats dat gegeven wordt door
het koor van de VSU. Dat koor bestaat uit de klassen 4, 5 en 6 van het HP. De klassen 3 HP en 3 MB zullen
beide een gastoptreden verzorgen! In de toekomst zal Leidsche Rijn groot genoeg zijn om ook een koor
hebben.
Het koor zal o.a. liederen zingen uit de film 'Les Choristes'. Daarnaast zullen klassen ook eigen optredens
geven.
Het concert is voor iedereen toegankelijk, we zullen geen entree heffen en ook geen toegangskaarten organiseren. Wel vragen we na afloop een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.
wanneer: woensdag 13 juni
waar: Geertekerk (Geertekerkhof 23, Utrecht)
tijd: kinderen om 17:45 aanwezig, 18:40 deur open voor publiek, aanvang concert 19:00 uur, einde ong.
20:15 uur
meenemen: in de kerk hebben we voorin plek gereserveerd voor kinderen die meekomen om te luisteren en
graag alles goed willen zien. De vloer in de kerk is hard en koud, we raden jullie aan in dat geval voor die
kinderen een kussen, een dekentje of een jas mee te laten nemen om op te zitten.
door wie: klassen 3, 4, 5 en 6 van het HP en klas 3 van de MB
voor wie: alle belangstellenden

Het Sint Jansfeest
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt, de
zwaluwen roepen, de sappen stromen, het
Sint Janskruid bloeit, Sint Jan is in aantocht.
Met feesten en rituelen beleefden de mens
vanaf de vroegste tijden de keerpunten in het
jaar; in het voor-en najaar de dag- en
nachtevening (rond Pasen en rond Michaël),
de dag en de nacht zijn dan even lang, in
evenwicht. Midwinter (rond Kerstmis) en de
langste dag en zomerzonnewende: Sint-Jan.
Van oudsher werd dit feest buiten gevierd.
Met alle zintuigen kunnen we waarnemen
wat in de natuur leeft: de stevigheid van de
aarde onder onze voeten, de beweging van
het stromende water, de wind en de
dansende vlammen van het Sint Jansvuur.
We raken een beetje buiten onszelf van de
warmte en het buiten zijn. Dankbaar voor
alles wat leeft in verbondenheid met de
aarde, de lucht, het water en het vuur.
Johannes de Doper heeft Jezus van Nazareth gedoopt in de Jordaan. 24 juni, is de naamdag van Johannes
de Doper. In het leven van Johannes was het motief: ‘hij moet groeien, ik moet afnemen.’ Dat past bij de
naamdag: op 24 juni is de zon net voorbij zijn hoogste punt en alweer aan het afnemen. Neem alle alle
zomerse ervaringen mee, op de weg naar binnen, de inkeer van de midwintertijd.

Locatie Sint Jansfeest voor ouders Hieronymusplantsoen en Maliebaan.
Elk jaar (als de elementen het toelaten) vieren we het Sint Jansfeest op het grote veld met zandbak en
heuvel bij het Theehuis Rhijnauwen (Rhijnauwenselaan 16 3981 HH Bunnik)- als je met je rug naar het
Theehuis staat de tweede weg links. Dit jaar op vrijdag 22 juni. We zijn die dag om 13.00 uur uit.

Programma
Het feest begint om 17.00 uur met het zoeken van een picknickplek. Als ouders van een klas bij elkaar in de
buurt gaan zitten, maakt dit de aansluiting voor nieuwe ouders makkelijker.
Programma:
17.00 - 17.30 uur:
17.30 - 17.35 uur:
17.35 - 17.50 uur:
17.50 - 18.00 uur:
18.00 - 18.45 uur:
18.45 - 19.10 uur:

19.10-19.30 uur:
•
•
•
•
•

picknickplek zoeken op het grote veld
leerkrachten dansen ‘In het midden van de zomermaand’
Hierna vormen ze met ouders en kinderen een grote kring.
dansen met z’n allen: Zevensprong en de Rivier de Rhône
Sint Jansvuur wordt aangestoken
picknicken
met zijn allen zingen rond het vuur (Als de zon is heengegaan, Flamme empohr,
Hoor je het zingen van het vuur, Hoog laait het vuur)
SPRINGEN over ’t vuur!
voorstelling door leerkrachten

Neem je eigen picknickmand mee met eten voor je gezin (en eventuele anderen). Spelletjes voor als
de kinderen al klaar zijn met eten: (diabolo, badminton, jeu de boules, etc). En niet vergeten:
bloemenkransen voor in je haar!
Zorg voor katoenen kleding met het oog op het vuurspringen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen; kinderen gaan met begeleiding naar het toilet
in het Theehuis en spelen niet in de bosjes in verband met overlast voor de buren.
Controleer de kinderen na afloop van het feest op teken!
Ouders gevraagd om mee te helpen bij het verzorgen van het vuur en het begeleiden van het
vuurspringen: graag mailen aan e.stoffers@vrijeschoolutrecht.nl.

Wij wensen iedereen een zonnige Sint Jansviering!
Elisabeth en René
N.B. De locatie Leidsche Rijn viert het St. jansfeest op een andere locatie. Ouders krijgen hiervan apart bericht.

Ingezonden mededelingen:
Vrijwilligers gezocht voor FONKELTOON (ingezonden mededeling)
Voor het nieuwe muziekfestival voor kinderen én ouders op 16 juni het in Julianapark, zijn wij nog op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Wie wil ons een paar uurtjes helpen met bouwen/sjouwen, publieksbegeleider
zijn of de crew catering verzorgen? Natuurlijk krijg je met je gezin gratis toegang tot Fonkeltoon! Voor meer
informatie kijk op: www.fonkeltoon.nl/vrijwilligers
Wie weet tot 16 juni!? Met vriendelijke groet, Hanne (moeder van Teun en Pelle, Maliebaan).

Euritmie Ensemble Curach speelt: 'Leef voor de toekomst!'
Een programma over het leven van Elisabeth van Thüringen. Teksten zijn geschreven door de Curach medewerkers onder leiding van Marianne van Asperen. Euritmievormen werden door Chantal Heijdeman ontwikkeld en muziekcomposities gemaakt door Paul de Ridder.
Zaterdag 2 juni in het Vreedehuis, Den Haag: 14.45 uur: lezing Frans Lutters, 15.30 theepauze, 16.00 - 17.00
uur: voorstelling.
Zaterdag 9 juni in de Vrije School Utrecht: Workshop inleidend op de voorstelling van 14.30 uur 15.30 uur 16.00 - 17.00 uur: voorstelling.

Hello friends & families in Utrecht!

Greetings from Mumbai, India!
Let me take this opportunity, to introduce myself, I am Ananya Ghosh, a resident of Mumbai and an under
graduate student of the Digital Media Arts (DMA) at Srishti Institute of Art Design & Technology in Bangalore, India. I have done my primary education at the Waldorf School, Tridha in Mumbai and secondary education at Sahyadri School, KFI in Pune. My mother presently teaches at the Waldorf School in Hyderabad
called Abhaya.
This year I have been chosen to represent my college Srishti as an exchange student and invited by the
Utrecht School of Arts HKU, in the Netherlands to attend the first semester beginning 31st August 2018 until
31st January 2019. I have accepted this offer to study at the prestigious HKU and experience the dutch social,
cultural & educational ethos. To culminate this experience, I appeal to friends & families of Waldorf Schools
in Utrecht for my housing & boarding needs for 5 months to be able to attend HKU. As I come from a working class family I may not be able to hire an independent accommodation but can pay for my needs of a
shared roof over my head and simple yet healthy home made meals. As a student I have lived in a residential
environment and understand the characteristic spirit of community living, attitudes & aspirations. I look forward to a favorable response to this appeal.

You can further know and read about me on my travel blog www.feetrunwild.com I am available to get in
touch on my mail id ananyaaghoshh@gmail.com
Plezier in muziek bij PI
Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in
aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS op het UCK. PI staat voor Project Inleidend Onderwijs en is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke
aanleg en motivatie voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun
gehoor een instrument spelen en samenspelen. Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten: blokfluit, cello,
piano, slagwerk (djembé en marimba) en viool. Daarnaast wordt in de grote groepsles gewerkt aan brede
muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.
Bovenal draait het om het plezier van muziek maken!
SAVE THE DATE: zaterdag 23 juni 2018 (10-15 uur) zijn er PI oriëntatielessen voor alle kinderen die in
seizoen 2018-2019 willen starten met PI. Meedoen aan de PI oriëntatielessen is gratis, wees welkom! Aanmelden is wel nodig, via www.uck.nl/cursus/pi-muziek-voor-kleuters
Eerst nog even oriënteren? Zaterdag 16 juni is de Open dag van UCK Muziek, waarop je allerlei instrumenten kunt uitproberen. Het programma vind je binnenkort op www.uck.nl

Beste scholen,
Feest!
Leidsche Rijn bestaat 20 jaar, dus tijd voor cadeautjes:
Het Leidsche Rijn Koor geeft het lied: 'Mijn Leidsche Rijn' cadeau aan alle bewoners van Leidsche Rijn. Het
lied wordt bij verschillende festiviteiten ten gehore gebracht.
En we geven het lied ook aan de kinderen.
In de website:
www.leidscherijnkoor.nl/leidsche-rijn-lied/
vind je alles wat nodig is om aan de kinderen van jouw school het lied aan te leren.
Van de bladmuziek zingen de kinderen de partij van de sopranen.
Wat zou het mooi zijn als alle kinderen bij de avondvierdaagse het lied al kunnen zingen.
Veel muzikaal plezier bij het aanleren van het lied!
Hartelijke groeten,
Els Schrijvers en Tineke Otterman

Leidsche Rijn Koor, 06-46372470

