Nieuwsb
brief 7 ok
ktober 20
016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a oktober
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
11 t/m 14
4 okt Boeken
nweek op sc
chool
13 okt op
penmiddag BSO
B
Weltevrreden Leidscche Rijn
15 t/m 23
3 okt Herfstvvakantie
24 okt S
Studiedag lee
erkrachten, alle
a klassen vvrij

Agenda
a novembe
er
11 nov
17 nov
24 nov
26 nov

S
Sint Maarten
n, alle klassen om 13.00 u
uur vrijdag
W
Werkavond kleuterklasse
k
en HP en MB
B
S
Studiemidda
ag leerkrachte
en, alle klasssen om 13.00 uur vrij
A
Adventsmarkkt locatie Hie
eronymuspla ntsoen

Boeken
nweek
Het is we
eer Kinderbo
oekenweek! Dit jaar is he
et thema 'Voo
or altijd jong'. Het thema is gekoppeld
d aan
opa's en
n oma's die een
e belangrijk
ke rol in het lleven van hu
un kleinkinde
eren spelen; zze passen op, lezen
voor, verrtellen verhalen van vroe
eger etc. En n
natuurlijk waren opa's en
n oma's vroegger ook kinderen en
hadden zze een lievellingsboek. Die verhalen e
en de herinneringen blijven altijd jongg en passen vaak
goed bij de ervaringe
en van de kin
nderen van vvandaag.
Het lijkt o
ons leuk om de verhalen van opa's e
en oma's in de klas te halen en ze eenn stukje uit hun
h
lievelingssjeugdboek te
t laten voorrlezen. Alle e
enthousiaste opa's en om
ma's kunnen zzich aanmeld
den bij
de klassenleerkrachtt.
Op dinsd
dag 11 oktob
ber hebben de
d klassen 1 t/m 6 van Hiieronymuspla
antsoen en M
Maliebaan ee
en
feestelijkke opening in
n de zaal. He
et thema 'Voo
or altijd jong'' wordt zichtb
baar als de kkinderen de
leerkrach
hten zien; maar dat blijft nog een verrrassing. De kinderen
k
mogen verkleedd als volwass
sen
dame of heer naar scchool komen
n. In plaats va
an jong mog
gen zij dit kee
er in de huid van hun opa
a of oma
kruipen. Dus strop diie das om de
e nek, of doe
e de parelsno
oerenketting van oma om
m; niks is te gek!
g
Nieuw dit jaar is de boekenmarkt
b
t. Alle kindere
en mogen ee
en (oud) boe
ek meeneme n naar schoo
ol die ze
thuis nie
et of nooit me
eer lezen. Wa
ant dit boek kkunnen ze met
m hun klasg
genoten ruileen, zo heeft iedereen
voor nikss een nieuw boek om te lezen.
l
Aan a
alle ouders vrraag ik om mee
m te kijken welk boek er
e wordt
meegeno
omen, want past het bij de
d leeftijd va n de kindere
en? Bij twijfel kun je gerusst de
klassenle
eerkracht om
m advies vrag
gen.
Graag m
maandag 10 oktober
o
het boek
b
mee na
aar school ne
emen.
Er gaat vvan alles geb
beuren in deze Kinderboe
ekenweek; en
e ook dit jaa
ar hopen we dat kinderen
n elkaar
stimulere
en. Maar exttra leuk word
dt het door de
e verhalen va
an de opa's en
e oma's. W
We wensen iedereen
een leukke Kinderboe
ekenweek toe
e!
Timmermanss
Gerben T

Van uw
w reporter over
o
het Michaëlsfees
st
Afgelope
en donderdag begon het Michäelsfee
est voor de
klassen 1 tot en met 6 op het Hie
eronymuspla ntsoen met een
e
spannen
nd verhaal va
an meester Ron
R voor in d
de zaal. De
kinderen
n, groot en klein, luisterde
en ademlooss naar het
sprookje
e over moed, samenwerk
ken en hoe sa
amenwerken
n
kan help
pen om de drraken in het leven
l
te versslaan.
Geïnspirreerd togen de
d leerlingen
n van klas 1 ttot en met kla
as
3 onder begeleiding van ouders in
i groepjes u
uiteen. Ze
maakten
n een zwaard
d, een schild en een draa
ak. In een
'Gesamtt Kunstwerk', van materia
alen uit de na
atuur, maakte
en
de kinde
eren van klass 1 tot en met 3 de prachttige draak op
p
het scho
oolplein, zie de
d foto hier naast.
n
De leerlingen van kla
as 4 tot en met
m klas 6 wa
aagden zich aan
a
etingen met en tegen elk
kaar op het L
Lepelenburg. Op
krachtme
het wate
er werd ook een
e spannen
nd spel gespe
eeld.
De kleutters bezochte
en met hun ju
uffen en mett hulp van
de ambachte
enmarkt op de Maliebaan
n. Een smid
ouders d
smeedde
e hier in het vuur des aan
nschijns een
n prachtige

draak! Kinderen balanceerden, gezekerd door een echt bergbeklimmers tuigje, hoog tussen twee
bomen op een touwbrug, de appelboer perste de appeltjes uit Tiel en er werd graan gedorst, gemalen
en wol gesponnen.
Op vrijdag vierden de kleuters en klas 1/2 op Leidsche Rijn voor de eerste keer hun Michaëlsfeest op
school.
Deze verslaggever genoot van het plezier van de kinderen, leerkrachten en ouders.
Met speciale dank aan alle hulp-ouders en de organisatie van het Michaëlsfeest: Peggy, Ron, Lars en
Marrie.
Ines Scheffer

Presentatie schoolkoor op woensdag 12 oktober klas 5 en 6
De kinderen uit de vijfde en zesde klas hebben elke woensdagochtend samen koor-les. In de eerste
periode van dit schooljaar zijn er al veel nieuwe liedjes geleerd. De meeste zijn vrolijk en
meerstemmig (dat kunnen ze mooi) en soms zingt iemand een stukje solo of in een klein groepje. We
laten het komende woensdag graag horen aan ouders die benieuwd zijn.
Het belooft een korte maar krachtige presentatie te worden: woensdag 12 oktober om 12:30 in de
zaal.
Wees welkom!
Koos van Eijk

De MR tipte ons wat meer te vertellen over wat we allemaal voor moois hebben in
school.
Vanaf de volgende nieuwsbrief wordt er kort over de speciale dingen, die de Vrije School Utrecht
eigen zijn, bericht. Informatie over het Vrije School leerplan krijgt u van de leerkrachten, de protocollen
en procedures voor alle extra's staan ter informatie op de website. U heeft tevens een schoolboekje
en jaarboekje waar veel informatie in staat. Het blijft steeds opnieuw belangrijk de extra's en alle
bijzondere, typerende dingen over onze school te benoemen en uit te leggen.
De volgende onderwerpen zullen in een notendop aan de orde komen: de coöperatie, de plusklassen,
de klassenassistenten, IB en RT, de kanjertrainingen, de Spaanse lessen, handarbeid en
handwerken, de boerderijschool in klas 4... en dan heb ik nog niet eens alles genoemd!
Wordt vervolgt..

Schoolregel
Op de trap loop ik aan de rechterkant, dat doe ik rustig met genoeg afstand.

Berichtten van de lezingenwerkgroep:





De e
eerstvolgende lezing van de cursus vvan Jan Alfrin
nk over het le
eerplan van dde Vrije Scho
ool is op
11 o
oktober en ga
aat over de derde
d
klas. W
Wees welkom
m, ook als je niet de hele cursus volgt. Je kunt
ook losse avonden bijwonen (€12,50 pp.)).
nsparant mak
ken o.l.v. Maabel Slangen. Houd
Op 2 november kun je een prachtig Sint M
Maarten tran
de p
posters in de gaten voor meer
m
informa
atie en aanm
melden, want er is beperkt
kt plaats!
De sschildercursu
us van Hans van der Ham
m die komende winter gepland staat, is verplaatstt. De
nieuwe data zijn 1, 8, 15 en 22
2 februari. N
Nadere informatie volgt.

Ingezon
nden mede
edelingen
Vrijdag 28 oktobe
er 2016 | Ke
erk Aposto lisch
Genoottschap | Ze
eist
Centraall in dit conce
ert staat de “T
Totentanz“ vvan Hugo
Distler w
waarin niemand die dans ontspringt. H
Het Valborg
Ensemble zingt de 14 koren a-ca
apella en tusssendoor
de dialogen tussen
t
de do
ood en de me
ens, vertolkt
hoort u d
door Manjo Joosten. De instrume
entale lijnen ttussen de
n en de koren
n worden ges
speeld door vviolist Kees
dialogen
Paasen.
programma staan
s
ook “Th
he Bells” en “An
Op het p
Illuminatted Transience” van Edie
e Hill. . Het iss een werk in
n
drie dele
en, die samen een prachttige reis schiilderen door
de verscchillende persspectieven van
v de beteke
enis van
'licht'. Die wereld van
n ‘licht’ die zo
o veel weten schappers,
hilders al hee
el lang heeft g
geboeid.
dichters en kunstsch
ees Paasen speelt de So
onate, Opus 27 No 5 voo
or
Violist Ke
viool; “L’ Aurore“ en “Danse Rusttique” van Eu
ugène Ysaÿe
e.
achtige "Ave Maria" van K
Knut Nystedtt.
Tot slot kklinkt het pra
een dialo
oog tussen viool
v
en koor, waarbij de m
melodie
gezonge
en wordt door de viool en
n het koor akkkoorden zing
gt
waarin d
de diepe mom
menten van gebed
g
uitged
drukt worden
n.
Het Ense
emble nodigtt u van harte
e uit … vrijda
ag 28 oktoberr
in Zeist tte komen luissteren.
Vrijdag 2
28 oktober 20
016: 20:00 uur
u
Kerk Apo
ostolisch Genootschap
Graaf Lo
odewijklaan 15
1
3708 DM
M Zeist (Utrecht)
Telefoon
n: 061328865
51
Entree: € 16,-- € 13,--- (65+ ) € 8,-- (CJP/stude
enten)
Voorverkkoop: www.vvalborgensem
mble.nl

De zang
gschool
organise
eert weer een
n aantal open zangmidda
agen voor vo
olwassenen.
Deze sta
aan open voo
or iedereen (volwassene
(
) die graag zingt.
z
Deze keer op zondag
gmiddag 30 oktober van 15.00 – 17.0
00 uur.
We zinge
en mooie mu
uziek uit dive
erse periodess. Ook beste
eden we aand
dacht aan steemvorming zodat
z
je
heerlijk zzingt.
Geef je zzo snel moge
elijk op, want er is beperkkt plaats!
Je kunt je opgeven via
v het mailad
dres:
info@zangschool.nl, onder verme
elding van: N
Naam en stemsoort.
Na opga
ave krijg je ee
en bericht of je mee kuntt doen en me
eer informatie
e.
De koste
en zijn € 10
Locatie: Bouwstraat 55 (ZIMIHC)), Utrecht
De volge
ende zangmiiddag is 27 november.
n
Op 18 de
ecember is weer
w
een spe
eciale kerste ditie!
Thea Ba
akker

3-daags
se training
g Geweldloo
os commu niceren me
et kinderen
n
Zaterda
ag 15 oktob
ber-maandag 17 okto
ober 2016








W
Wil je met je kinderen ee
en verbinding
g creëren wa
aarin onvoorw
waardelijke liiefde is?
ou belangrijk om de open
nheid en crea
ativiteit van kinderen
k
te kkoesteren en te
Is het voor jo
vvoeden?
W
Wil je ontdekkken wat jij kunt
k
doen om
m er (meer) te
e zijn voor elkaar?
V
Verlang je na
aar openheid
d, gelijkwaarrdigheid en liefdevolle aandacht in heet contact me
et je
kkinderen?
W
Wil je kinderren voorleven
n hoe ze voo
or zichzelf kunnen zorgen
n en in verbinnding blijven?
V
Verlang je errnaar om je oordelen
o
en kritiek vertalen naar verb
binding en beegrip?
W
Wil je de kra
acht van je ge
ezin gebruike
en om gezam
menlijke oplo
ossingen te vvinden waar iedereen
i
b
blij van word
dt?




Wil je voorbij conflict gaan en kinderen ontmoeten in een sfeer van samenwerken, plezier en
vertrouwen?
Wil je vanuit je hart contact maken met de kinderen met wie je je leven deelt?

In deze 3-daagse Geweldloze Communicatie training voor volwassenen en kinderen leer je wat jij kunt
doen om in contact en verbinding te blijven met elkaar, elkaar te horen en van elkaar te leren zonder
afhankelijk te zijn van dreigen, straf of beloning.
We oefenen met je eerlijk en open uitspreken naar elkaar en naar elkaar luisteren met aandacht. Door
elkaar zo te horen, ontstaat er verbinding en begrip en komen we op creatieve ideeën voor de
momenten dat we meer rust, plezier of samenwerking zouden willen.
Er is ruimte voor kinderen en volwassenen om onder elkaar uit te wisselen, ervaringen te delen,
gehoord te worden en van elkaar te leren. We zullen afwisselend werken met z’n allen en in twee
groepen van ouders en kinderen. De training is praktisch en speels van opzet met de nadruk op
plezier en ervaren.
Aan bod komen o.a.:
 De vier stappen van Geweldloze Communicatie
 Gezamenlijk afspraken maken voor hoe je met elkaar wilt omgaan
 Waardering uiten zonder oordelen
 Strategieën kiezen om ieders behoeften te vervullen
Datum: zaterdag 15 oktober t/m maandag 17 oktober 2016 van 10.00-17.00 uur.
Locatie: De Verdieping op camping Tussen Hemel en Aarde in Groenekan. De mogelijkheid bestaat
om daar te overnachten (niet bij de prijs inbegrepen).
Prijs: de onkosten (huur ruimte, koffie/thee, versnaperingen, 3x lunch en 2x avondmaaltijd) voor deze
training zijn € 110,- p. volwassene en € 85,- p. kind. Daarnaast bepaal je zelf wat je met plezier voor
deze training kan en wil geven.
Voor wie: volwassenen en (hun) (klein)kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Trainers: Monie Doodeman, gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie en Annemiek Shresthavan der Krogt, trainer Geweldloze Communicatie.
Info: Monie: tel. 06 10867091, Annemiek: tel. 06 518 35 227
Inschrijven: via www.communicerenvanuitjehart.nl of www.empathieworkshops.nl

In het najaar wordt aangeboden: mindfulness voor kids
Op 4 vrijdagmiddagen: 28 okt, 4, 11 en 18 november.
voor kinderen van 8-10 jaar.
Studio yoga-life, Jachtlaan 15 in Bilthoven
Het is op basis van vrijgevigheid, dat inhoudt dat je een vrijwillige donatie mag doen
Meer lezen: http://www.yoga-life.nl/mindfulness-kids/
De cursus wordt gegeven door Tineke Spruytenburg, zij is leerkracht en leidt onder meer de familie
retraites bij het European Institute of Apllied Buddhism in Duitsland.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus als je kind wilt meedoen mail dan naar info@yoga-life.nl
Marjolein Seegers

