Nieuwsbr
N
rief 7 juli 2018
Agenda
a juli
13 juli

Laatste schooldag, alle klassen om
m 13.00 uur vrij

Agenda
a augustus
s
27 aug

Eerste scchooldag, kla
as 1 tot en me
en om 8.30 uur. Kleuters HP en LR be
eginnen om
et 6 beginne
9:30 uur. Kleuters MB
B beginnen o
om 10:15 uurr.
Alle klasssen zijn om 13.00 uur vrij i.v.m. studie
emiddag leerrkrachten.

Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern pe
er schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.

Beste o
ouders,
Bijna vakkantie! De kinderen en de leerkrachte
en zijn er aan
n toe, na dez
ze warme zoomerdagen.
Volgende week nog een laatste week
w
met afrronden van het
h schooljaa
ar, het uitreikken van de getuigschriften,
afscheid nemen van leerkrachten
n of afscheid nemen van de klas, med
deleerlingen en afscheid nemen van de
oude verrtrouwde bassisschooltijd.
Namenss de leerkrach
hten en med
dewerkers va
an Vrije Scho
ool Utrecht wens ik alle ouuders en kinderen van kllas
6 een mo
ooie afscheid
dsavond toe
e en een goe
ede schooltijd
d in het voorttgezet ondeerwijs!
Voor ieder ander: ee
en fijne zome
ervakantie toe
egewenst, met
m zon, samenzijn en avoontuur, om ju
ullie uitgerusst
en gezon
nd eind augu
ustus te kunn
nen ontvange
en!
Ines Sch
heffer,
Schooleider

Portfoliio, oudste kleuters, ze vertrekke
en uit de klleuterklass
sen en gaa n naar de eerste
e
klas
s.
Als de oudste kleuters hun vertro
ouwde kleute
erklas verlate
en om naar de
d eerste klass te gaan, brreekt er een
nieuwe ffase aan en is
i de kleuterttijd voor deze
e kinderen definitief
d
voorrbij. Ook voo r ouders vaa
ak een grote
stap. Ma
aar eerst nog
g volgende week
w
de afslu
uiting van de kleutertijd!
Meer dan tien jaar ge
eleden ontsto
ond het idee
e om een porrtfolio samen te stellen m
met werk van oudste kleu-ters. Bij e
een portfolio
o blijken veel mensen een
n map te verw
wachten mett daarin tekeeningen, schiilderingen en
n
werkstukkken. Een po
ortfolio kan echter alle so
oorten werk omvatten:
o
dus ook driedim
mensionaal.
Het doell van een porrtfolio is om de
d specifieke
e eigenheid van
v een kind
d te laten zienn. Het achterliggende ide
ee
der kind de gelegenheid
g
krijgt zo te ku
unnen laten zien wie hij of
o zij is, welkke voorkeuren, kwaliteiten
n
is dat ied
en capacciteiten hij/zijj heeft. In ee
erste instantie
e in het hede
en voor de ou
uder(s), colleega’s en voor ons als leerkrachten
n- en in tweede instantie als geschenkk voor de toe
ekomst: voorr de kinderenn.
Onze ervvaring bij hett werken aan
n een kleuterrportfolio is dat
d kinderen zo enthousiaast bezig zijn
n dat ze in ‘flo
ow’
raken; dit ontstaat als er aansluiting is bij de kkern(kwaliteiiten) van het kind. Als deenken, voelen
n en willen
nagenoe
eg samenvallen en er geh
handeld word
dt; dat is hett in contact zijn met je eiggen kern, je als
a een vis in
n
het wate
er voelen. Alss kleuterleerk
krachten zien
n we dat dit energie
e
geefft en we zien “Shining eye
es” bij de kin
nderen. V
Volgende wee
ek maken de
e oudste kleu
uters, die stra
aks naar de eerste
e
klasseen gaan, van
n alle werkjess
een echtte tentoonste
elling. De oud
ders worden
n uitgenodigd
d en de kinde
eren vertellenn wat ze gem
maakt hebben
n.
Ze zijn d
dan supertrotts; voor elke ouder een o
ontroerende gebeurtenis!
g

Schoolkrant
De schoolkrant, het schoolmagaz
s
zine, wordt vvolgend jaar nieuw leven ingeblazen ddoor samen te gaan wer-ken met de Seizoene
er. Met de Uttrechtse bovvenbouw Wallfdorf Utrecht is afgesprooken dat we de
d unieke do
oorlopende leerlijn die het
h vrijeschoo
olonderwijs b
biedt, van 0-1
18 jaar, inhoudelijk op dee kaart te zettten.
Er is een
n enthousiaste groep oud
ders van alle
e drie de loca
aties nu al ac
ctief om daarr een succes
s van te maken.
De ambiities zijn groo
ot en daar ha
angt een prijsskaartje aan. Om dit alles
s te kunnen bbekostigen zijn
z we op zo
oek
naar spo
onsoring en/o
of adverteerd
ders.
Heb je a
als ouder een
n bedrijf waarr je graag recclame voor wilt
w maken, of
o je wil met jje bedrijf fina
ancieel bijdra
agen aan de schoolkrant, én je will 500 huishou
udens in hee
el Utrecht bereiken, dan kkun je met ons contact
opnemen! Mail met Ines Schefferr (schoolleidiing@vrijesch
hoolutrecht.n
nl) of Jörgen Joosten
(leidsche
erijn@vrijescchoolutrecht.nl).

Jaarverrslag 2017
Het (fina
ancieel) jaarvverslag 2017 is door de A
ALV en RvT goedgekeurd
g
d. Het verslagg is beschikb
baar op onze
e
website: www.vrijescchoolutrecht.nl/?s=jaarve
erslag.

Katern Hieronymu
usplantsoe
en en Katerrn Maliebaa
an
Verkeerssituatie Herenbrug
H
over de Siingel
In aanvu
ulling op ons vorige bericht: de werkza
aamheden op
o de Maliesingel duren 3 maanden (planning ge-meente). Als het goe
ed is, zijn de werkzaamhe
eden aan het begin van het
h schooljaaar afgerond en
e is de Here
enbrug wee
er begaanba
aar.

Officiële huldiging
g

Maurice is vandaag gehuldigd
g
do
oor Wil en M
Milou voor zijn
n uitmuntend
de inzet in zij n algemeenh
heid, maar vanv
daag spe
ecifiek,daar hij
h al om halff zes vanoch
htend aanwez
zig was om de
d toneelgord
rdijnen op te hangen.
Maurice ook via deze
e weg: Bedankt!
Juf Wil e
en juf Milou

Katern Leidsche Rijn
R
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn doo
or Jörgen.

Getuigs
schriften
Laatste sschooldag iss 13 juli, in kla
as 1 worden om 11.00 uu
ur en in klas 2/3 om 12.000 uur de gettuigschriften
uitgedee
eld in het bijzzijn van oude
ers, alle klasssen om 13.00
0 uur vrij

Lezinge
engroep
Het afge
elopen jaar hebben we met veel plezie
er en succes
s lezingen ge
eorganiseerdd. We hebben
n veel inspira
atie
opgedaa
an op vier mo
ooie avonden
n. Ook volge
end jaar willen we weer le
ezingen orgaaniseren. Hie
ervoor zoeken
n
we oude
ers die ons hiierbij kunnen
n helpen. We
erkzaamhede
en bestaan onder
o
meer uuit het inventa
ariseren van
interesse
es onder de ouders, uitno
odigen van ssprekers, hett maken van een poster, het ophange
en van posters,
aankond
digingen versspreiden op sociale
s
medi a en het organiseren van
n de avond zzelf. Vind je het
h leuk om je
bij ons a
aan te sluiten
n, mail dan na
aar lezingenlleidscherijn@
@gmail.com .
Fijne vakkantie iedere
een, Juf May
ya, Vincent (vvader van Th
hijmen klas 3 en Maartenn klas 1) en Jacoba
J
(moed
der
van Nao
omi klas 3).

Ingezon
nden mede
edelingen:

