Nieuwsbrief 8 februari 2019
Agenda februari
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
11 febr
Ouderavond klas MB 1
12 febr
Lezing Merel Boon: Ontwikkelingsfasen van kinderen, locatie LR
15 febr
Open euritmieles (zie vorige nieuwsbrief)
23 febr
Krokusvakantie t/m 3 maart

Agenda maart
5 mrt
7 mrt
12 mrt
14 mrt

Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief met praktische en inhoudelijke informatie over de school.
Met vriendelijke groet,
Ines Scheffer

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon
Daphne Kaffka is onze vertrouwenspersoon. Het telefoonnummer dat in de bijlage schoolgids staat is niet
meer juist. Haar nieuwe telefoonnummer is 06-13212611.

Terugblik ouderavonden leervoorwaarden voor oudste kleuterouders en belangstellenden
Er waren afgelopen week twee ouderavonden over leervoorwaarden voor de oudste kleuters van onze
school. Daar werd onder andere verteld over het leervoorwaardenonderzoek dat de kleuterleerkrachten afnemen bij de kleuters die daarvoor in aanmerking komen.
Bij kleuters die na de zomervakantie 6 jaar zijn, wordt in het voorjaar door de kleuterleerkracht een leervoorwaardenonderzoek afgenomen. Niet alleen de kalenderleeftijd van het kind bepaalt of het leerrijp is, maar
ook andere factoren spelen hierbij een rol: taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, de ontwikkeling van het tekenen, de werkhouding en de taakgerichtheid.
Leerrijpheid is een belangrijk begrip in school, omdat de pedagogische aanpak van kleuters en schoolkinderen essentieel verschilt.

De kleuterleerkrachten bespreken onderling de kinderen die in aanmerking komen voor de 1e klas. Als er
nog twijfels zijn over de leerrijpheid van een kind is verder overleg noodzakelijk. Bij kleuters van 5-6 jaar worden ook de observaties van het dyslexieprotocol gedaan.
Kinderen die 6 jaar worden, worden uitgenodigd voor een leerrijpheidsonderzoek bij de GG&GD in maart en
april. Gezien het feit dat er geen schoolarts aan de school verbonden is, willen wij graag dat alle ouders hier
gebruik van maken, ook als er geen twijfel is. Het is van groot belang dat er samen met de ouders een zorgvuldige beslissing genomen wordt. Als er na verder onderzoek echter geen overeenstemming met de ouders
bereikt wordt, beslist uiteindelijk de school.
Soms is het lastiger om te bepalen of een kind voldoet aan de leervoorwaarden, omdat ze op het ene gebied
wel en op het andere gebied nog niet leerrijp zijn. Deze kinderen hebben er belang bij om met een zeker
‘overschot’ naar de 1e klas te gaan; niet te vroeg dus. Ze kunnen beter nog een extra jaartje in de kleuterklas
blijven. Dit jaar kan gebruikt worden om het kind speciaal te begeleiden, bijvoorbeeld met logopedie, spraaktherapie, sensomotorische training, spelbegeleiding of euritmie.
Voor alle kinderen die naar de 1e klas gaan geldt een criterium dat altijd vervuld moet zijn; de aanwezigheid
van ‘taakgerichtheid’. Een kind moet zich op één ding kunnen concentreren en de aanwijzingen van de leerkracht kunnen volgen.

Begaafdenbeleid
Op de Vrije School Utrecht geven we de extra ondersteuning en extra uitdaging in eerste instantie binnen de
klas. De basis van ons onderwijs is de houding van de leerkracht tegenover de leerlingen, die tijdig signaleert wat een leerling nodig heeft en dit adequaat aanbiedt. Pas als
er nog meer nodig is, wordt hulp buiten de klas gegeven, zoals RT
of prismagroep.
Voor begaafde leerlingen kan een aangepast leerstofaanbod zijn:
taaltoppers in de klas en op het gebied van rekenen rekentijgers.
Verder biedt het periodeonderwijs voluit mogelijkheden om te differentiëren. In de kleuterklassen biedt het brede aanbod van ontwikkelingsstof voldoende mogelijkheden voor alle kleuters en hebben
we uitdagende spellen.
Voor de (hoog)begaafden leerlingen hebben we de prismagroep.
Goede leerresultaten alleen bepalen niet of een leerling deelneemt
aan de prismagroep. De klassenleerkracht bepaald in overleg met
de IB-er welke kinderen deel uit kunnen maken van de prismagroep. De prismagroep heeft beperkte plaats en in sommige gevallen is het helemaal niet noodzakelijk of wenselijk dat een leerling
aan de prismagroep deelneemt. In een enkel geval wordt er een arrangement toegekend aan de betreffende leerling. Voor ouders is
de keuze soms lastig te begrijpen, maar het oordeel van de leerkracht in samenspraak met de IB-er is hierin leidend. Leerkrachten
zijn op onze school in eerste instantie verantwoordelijk voor de
leerlingen.
Het visiestuk begaafden leerlingen van de Vrije School Utrecht wordt momenteel bijgewerkt door Jany in samenwerking met de leerkrachten van de drie locaties. In onze Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het
visiestuk uiteindelijk vastgesteld.

Lezing: Ontwikkelingsfasen van kinderen
Op dinsdag 12 februari komt onderwijs-pedagoog Merel Boon een lezing geven over ontwikkelingsfasen van
kinderen. Het belooft erg interessant te worden! We gaan de ontwikkeling van het kind in drie periodes van
ongeveer zeven jaar met elkaar in beeld brengen. De groei in ledematen, romp en hoofd volgen we door de
periodes heen en we zullen ontdekken hoe deze fysieke groei samengaat met de ontwikkeling van willen,
voelen en denken'. Merel nodigt ons uit om deze avond drie foto's van onszelf mee te nemen: één in de leeftijd van 0-7 jaar, één in de leeftijd van 7-14 jaar en één in de leeftijd van 14-21 jaar. Graag als losse foto's,
niet in een boekje. We gaan met al onze foto's een ontwikkelingslijn zichtbaar maken.
Componistenlaan 8 Vleuten Tijd: 20.00 uur (inloop 19.25). Vrijwillige bijdrage (Richtbedrag 10 Euro). Als je je
opgeeft via lezingenleidscherijn@gmail.com weten we hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.

Katern Hieronymusplantsoen
Nobeldwarsstraat
Vanaf maandag 25 februari wordt de rijrichting in de Nobeldwarsstraat omgekeerd. Dit is om te voorkomen
dat te breed verkeer alsnog de Kromme Nieuwegracht op kan rijden nu er paaltjes zijn geplaatst bij het begin
van het Hieronymusplantsoen.

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Personeel
Geheel onverwacht heeft onze net aangenomen conciërge zich toch teruggetrokken. Hij merkte, gelukkig al
zo snel, dat dit werk toch niet het werk is dat hij wil doen. Hij heeft aangegeven dat dit niet het werk is waar
zijn hart ligt en waar hij zijn energie in kwijt kan. Dit betekent dat we opnieuw op zoek gaan naar een concierge. Mocht je iemand weten die dit werk leuk vindt…

Het is weer Circus in de kleuterklassen!
Op woensdag 20 februari komt Circus Blixem weer op school om met de kleuters een circusworkshop te
doen. De kleuterleerkrachten zullen jullie hierover verder informeren.

Inbraak bij de scouting
Scouting Ridderhofgroep, naast onze school, is twee weken geleden in het weekend getroffen door vandalisme. Er is een inzamelingsactie begonnen om het herstellen van de aangebrachte ravage te kunnen bekostigen. Wij willen dit graag in onze nieuwbrief vermelden, wij maken immers ook met plezier gebruik van hun
grote zaal.
Als je iets wilt/kunt bijdragen kan dat via:https://www.geef.nl/nl/actie/scouting-de-ridderhofgroep-in-terwijdebestaat-50-jaar/donateurs (ook te vinden op google: geef scouting Ridderhofgroep)
Ook zetten we aanstaande dinsdag & donderdag een inzameling bus neer op de kast naast de kleuterklas
van Margot en Femke om als school en buren een bijdrage te kunnen leveren aan het herstellen van de aangebrachte ravage.

Inbraak op de parkeerplaats
Vorige week is er, schrik niet, ’s ochtends bij het op school brengen van de kinderen, in de tijd dat een ouder
zijn kind naar de kleuterklas bracht, het raampje ingetikt van zijn auto en een tas met laptop gestolen.
Wees dus alsjeblieft altijd alert en laat geen waardevolle spullen in je auto achter ook al ben je maar 5 of 10
minuten weg. Van deze diefstal is uiteraard aangifte gedaan bij de politie en ik heb hierover een melding bij
de gemeente gedaan. Ook heb ik een melding gedaan met betrekking tot zwerfafval dat zich regelmatig op
het parkeerterrein bevindt.

Lezing: Ontwikkelingsfasen van het kind
Op dinsdag 12 februari komt onderwijs-pedagoog Merel Boon een lezing geven over ontwikkelingsfasen van
kinderen. Het belooft erg interessant te worden! We gaan de ontwikkeling van het kind in drie periodes van
ongeveer zeven jaar met elkaar in beeld brengen. De groei in ledematen, romp en hoofd volgen we door de
periodes heen en we zullen ontdekken hoe deze fysieke groei samengaat met de ontwikkeling van willen,
voelen en denken'. Merel nodigt ons uit om deze avond drie foto's van onszelf mee te nemen: één in de leeftijd van 0-7 jaar, één in de leeftijd van 7-14 jaar en één in de leeftijd van 14-21 jaar. Graag als losse foto's,
niet in een boekje. We gaan met al onze foto's een ontwikkelingslijn zichtbaar maken.
Componistenlaan 8 Vleuten Tijd: 20.00 uur (inloop 19.25). Vrijwillige bijdrage (Richtbedrag 10 Euro). Als je je
opgeeft via lezingenleidscherijn@gmail.com weten we hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.

Ingezonden mededelingen:

