Nieuwsbrief 8 juni 2019
Agenda juni
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
10 juni
2e Pinksterdag
11 juni
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
12 juni
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
13 juni
Ouderavond: Kennismakingsavond nieuwe 1e klassen
21 juni
Viering Sint Jan ’s avonds locatie HP en LR, alle klassen van alle locaties om 13.00 uur vrij
25 juni
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij

Agenda juli
5 juli

Viering Sint Jan ’s avonds locatie MB, gewone lesdag

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Gisteren vierden we op alle locaties ons Pinksterfeest. Op de Maliebaan mocht ik deel uitmaken van dit
prachtige feest, maar ik heb van de andere locaties mooie foto impressies gezien (verderop enkele foto’s).
Waar ik de vorige keer nog volop aan het ‘stoeien’ was om de bezetting voor volgend jaar rond te krijgen,
heb ik jullie gisteren de bezetting rondgestuurd. Helaas staan er nog een paar plekken open (MB) en zal
daarvoor de komende tijd nog een sollicitatieprocedure plaatsvinden. (zie ook het oproepje hieronder)
Onze studiedagen van komende dinsdag en woensdag gaan wij, net als vorig jaar, weer op reis. Dit keer niet
zo ver als Dornach maar naar Bochum in Duitsland, alwaar we een scholingsmiddag zullen hebben rondom
kunstzinnig werken, we zullen de menskunde studeren en met elkaar ons licht laten schijnen op onze organisatievorm de coöperatie. Op woensdag bezoeken we dan de Rudolf Steiner Schule aldaar, waar we vooral
inspiratie gaan opdoen door deze school uitgebreid te bezoeken. Deze dagen zijn niet alleen om ons inhoudelijk te verdiepen, maar ook voor de teambuilding en elkaar (nog) beter te leren kennen.
Jullie zullen hopelijk begrijpen dat we pas weer donderdag op eventuele e-mails of vragen zullen reageren.
En als laatste: Wie kan zich de mijlpaal van de 300ste leerling, met de onthulling van de naamborden op het
Hiëronymusplantsoen en de Maliebaan, nog herinneren of bijvoorbeeld de 100ste leerling op onze locatie
Leidsche Rijn?
Volgende week zullen wij onze 600ste leerling op school ontvangen!
Fijn Pinksterweekend en hartelijke groet,
Jörgen Joosten
Adjunct Schoolleider Vrije School Utrecht

Vacatures
Voor het komende schooljaar zijn we nog op zoek naar een vakleerkracht handwerken en een leerkracht
voor klas 4. Op onze website https://www.vrijeschoolutrecht.nl/contact/vacatures/ staat verdere informatie
over beide vacatures.
Mochten jullie iemand kennen die mogelijk belangstelling heeft, wil je die dan op onze vacatures wijzen?
Uiteraard kun je ook zelf reageren als je belangstelling hebt.

Declaratie U-pas
De school dient voor 1 juli de declaraties van U-pashouders in te dienen bij het U-pasbureau. Om dit tijdig te
kunnen verwerken, moeten wij uiterlijk 25 juni de opgave van het te declareren bedrag hebben ontvangen
onder vermelding van het pasnummer (info@vrijeschoolutrecht.nl). Opgaven na 25 juni worden niet gehonoreerd.

Euritmievoorstelling
Op donderdag 13 juni is er een grote euritmie voorstelling op het HP voor alle klassen van HP, de klassen
1 t/m 4 van MB en de 7e klassen van Waldorf Utrecht. De voorstelling wordt gegeven door het Maerchen
Ensemble uit Duitsland.

Ouders zijn welkom bij de voorstelling om 12.45-13.35
Een groep van 9 jonge euritmisten uit 7 landen, hebben in het najaar van 2018 het sprookje
"De zes dienaren" in een gezamenlijk kunstzinnig proces met muziek, kleding, belichting en
decorbeeld vormgegeven. Ze zijn de afgelopen maanden daarmee op tournee geweest in Zuid
Afrika, China, Zuid Korea, Armenië, Roemenië, Italië, Zwitserland. en nu ook in Nederland.
De voorstelling is in het Duits en is waar mogelijk in de Duitse lessen ook voorbereid als extra
project. Hierdoor zijn de meeste kinderen met delen van de tekst of woorden al bekend.
Alle klassen hebben het verhaal in elk geval een keer gehoord in het Nederlands.
De 1e klassen ook als euritmieverhaal. Om het verhaal toch goed te kunnen blijven volgen zal
er ook tussen de scenes door steeds een kleine toelichting zijn op wat de kinderen zullen gaan
zien.
Voor en na afloop zal er gelegenheid zijn voor een 'meet and greet' voor verschillende klassen
met de spelers. Een van hen is oud-leerling uit De Bilt en van de Stichtse en kan dus helpen
met het vertalen.
Als dank neemt elke klas een gerecht mee voor de lunch van de spelers na afloop.
We hopen op een bijzondere voorstelling,
namens de spelers,
Philia de Vries

Katern Maliebaan

Werkzaamheden
Helaas zijn niet alle geplande werkzaamheden in de meivakantie volledig uitgevoerd. Het vervangen van het
glas heeft door leveringsproblemen een achterstand opgelopen. Ook neemt het vervangen meer tijd in beslag dan de aannemer vooraf voorzien had. De werkzaamheden zullen hervat worden op 11 juni en komen
hopelijk in die week ook klaar. Ook dient nog overal de bediening van de bovenramen vervangen te worden.

Sint Jansfeest
Het Sint Jansfeest is verplaatst! Omdat het niet meer te doen is om met zowel onze locatie
als die van het HP het feest tegelijk op het grasveld in Rhijnauwen te vieren met meer dan
450 kinderen én hun ouders, hebben we besloten het Sint Jansfeest alleen voor de Maliebaan op vrijdag 5 juli in Rhijnauwen te vieren. Nadere informatie hierover volgt nog. Die
dag zullen de kinderen wel een gewone lesdag hebben en op 21 juni samen met de andere locaties om 13.00 uur uit zijn.

Voetballen op het plein
Vanaf heden is het voor en na schooltijd niet meer toegestaan om op het plein rond school te voetballen. De
school groeit en het wordt drukker dus dit kan hectische of onveilige situaties opleveren.

Euritmievoorstelling
Ook onze hogere klassen zullen donderdag 13 juni naar het HP gaan om de euritmievoorstelling te bezoeken.

Katern Leidsche Rijn
Pinksterfeest

Sint Jansfeest
Gisteren dansten we nog om de Pinksterboom, over twee weken vieren wij met
onze school het Sint Jansfeest. Op vrijdag 21 juni zijn we weer welkom bij BSO de
boerderij aan de van Enghlaan 6A!! Het wordt weer een feestelijke avond met
zang, dans en een picknick. We sturen zo snel mogelijk een bericht met meer details over hoe laat het zomerfeest begint en wat we precies gaan doen.

Update huisvesting volgend schooljaar
Afgelopen woensdag hebben we weer bij de gemeente om tafel gezeten om onze huisvesting te bespreken.
We hebben het voor elkaar dat we 2 noodlokalen op een deel van de parkeerplaats mogen gaan plaatsen.
Als formaliteit moeten we hiervoor nu een vergunning aanvragen en we zijn offertes aan het opvragen bij
aanbieders van noodlokalen.
We hebben afgelopen week van Lumair begrepen dat daar ontwikkelingen gaande zijn waardoor het er voor
volgend jaar misschien toch ook voor ons anders uit kan gaan zien. We hopen hierover zo snel mogelijk
meet duidelijkheid te krijgen.

Ingezonden mededelingen:

DE MUSICAL4DAAGSE OPNIEUW IN BREUKELEN; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze zomervakantie komt
de Musical4daagse weer in Breukelen. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen
ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in de muziekschool
Nieuwe vaart!
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
21 juli t/m 24 juli | 09:00 tot 14:00
25 juli t/m 28 juli | 09:00 tot 14:00
Inschrijven kan tot 29 juni via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

