Nieuwsbr
N
rief 8 se
eptemberr 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
12 sep A
Algemene ou
uderavond HP
H
18 sep O
Ouderavond klas HP 4
19 sep O
Ouderavond klas HP 5 en HP 6 same
en en klas LR
R1
21 sep S
Studiemidda
ag leerkrachte
en, alle klasssen om 13.00 uur vrij
21 sep O
Ouderavond kleuterklass
sen MB
25 sep O
Ouderavond klas HP 3
26 sep O
Ouderavond klas HP 1 en MB 1
26 sep M
Michaëlsfeesst locatie LR, klassen om
m 13.00 uur vrij
v
27 sep O
Ouderavond klas Ali en Femke
F
28 sep O
Ouderavond klas MB 3 en
e klas LR 2//3
28 sep M
Michaëlsfeesst locatie HP
P, klassen om
m 13.00 uur vrij
v
29 sep M
Michaëlsfeesst locatie MB
B, klassen om
m 13.00 uur vrij
v

Vakanties & vrije dagen
Vakantie
erooster 201
17-2018
Herfstva
akantie 14-10
0-2017 t/m 22
2-10-2017
Kerstvakkantie 23-12--2017 t/m 07
7-01-2018
Krokusva
akantie 24-0
02-2018 t/m 04-03-2018
0
Paasvakkantie 30-03--2018 t/m 02-04-2018
Meivaka
antie 28-04-2018 t/m 13-0
05-2018
Pinkstere
en 20-05-2018 t/m 22-05
5-2018
Zomerva
akantie 14-07
7-2018 t/m 26-08-2018
2
N.B.: Pin
nkstervakan
ntie is inclus
sief dinsdag
g 22 mei.
Extra vrrije (en bijzo
ondere) dage
en en uren: Correctie
21-08-20
017 eerste scchooldag:
– Hieron
nymusplantso
oen: klassen 1 t/m 6 begiinnen om 8.3
30 u., de kleu
uterklassen oom 10.15 u.
– Malieb
baan: klas 1 t/m
t 3 beginnen om 8.25 u
u., de kleuterklassen om 10.15 u.
– Compo
onistenlaan: alle klassen beginnen om
m 8.30 uur.
– Alle kla
assen om 13
3.00 uur uit.
21-09-20
017 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemid
ddag leerkrac
chten
26-09-20
017 locatie LR
L om 13.00 uur vrij i.v.m
m. Michaëlfee
est
28-09-20
017 locatie HP
H om 13.00 uur vrij i.v.m
m. Michaëlfee
est
29-09-20
017 locatie MB
M om 13.00
0 uur vrij i.v.m
m. Michaëlfee
est
30-10-20
017 hele dag
g vrij i.v.m. sttudiedag leerrkrachten
09-11-20
017 locatie LR
L om 13.00 uur vrij i.v.m
m. Sint Maarte
enfeest
10-11-20
017 locatie HP
H en MB om
m 13.00 uur vvrij i.v.m. Sin
nt Maartenfee
est
04-12-20
017 locatie HP
H om 13.00 uur vrij i.v.m
m. Sinterklaas
sfeest
05-12-20
017 locatie MB
M en LR om
m 13.00 uur vvrij i.v.m. Sintterklaasfeest
06-12-20
017 Alle klasssen beginne
en om 9.30 u
uur
21-12-20
017 om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstspell zaal HP
22-12-20
017 om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstvieriing
22-01-20
018 hele dag
g vrij i.v.m. sttudiedag leerrkrachten
27-01-20
018 Open Da
ag Hieronym
musplantsoen
n: klassen 1 t/m
t 5 van HP
P op school
06-02-20
018 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemid
ddag leerkrac
chten
17-03-20
018 Inloopocchtend Malieb
baan
24-03-20
018 Inloopocchtend Comp
ponistenlaan
29-03-20
018 om 13.00 uur vrij i.v.m. Paasvieriing
27-04-20
018 Koningsdag, alle klas
ssen vrij
18-05-20
018 om 13.00 uur vrij i.v.m. Pinksterfe
eest
05-06-20
018 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemid
ddag leerkrac
chten
08-06-20
018 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
11-06-20
018 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
22-06-20
018 viering Sint
S Jan ‘s av
vonds, om 13
3.00 uur vrij
13-07-20
018 om 13.00 uur vrij i.v.m. de laatste
e schooldag

Over he
et Michaëls
sfeest
Michaël die de draakk temt is een voorstelling die talloze
malen iss uitgebeeld, vooral op ico
onen. Soms is hij
afgebeeld als engel, soms ziet hiij eruit als ee
en ridder te
paard. In
n het laatste geval wordt gesproken o
over St. Joris
s,
die de drraak verslaatt.
Het Mich
haëlfeest vieren we aan het
h begin van
n de herfst.
De eerstte tekenen va
an terugtrekk
ken zijn in de
e natuur
waarnee
embaar; de eerste
e
bladerren verkleure
en, dikke
wolkenpartijen die ee
en soort gord
dijn vormen ttussen heme
el
en aarde
e, de mist die
e als een dek
ken de aarde
e bedekt. De
natuur neemt langza
aam in prachtt af, het versstilt en sterft
af.
Het hele
e leven kan soms ook een
n moment va
an verkilling
hebben. Juist dan ku
unnen we hulp verwachte
en van
hogerhand. We moeten ons niet verliezen in het uiterlijk,
het is juist wanneer we
w op zoek gaan
g
naar de
e innerlijke
bron datt we zullen merken
m
dat Michaël ons kkan helpen.
Het is aa
an de tijd om
m moeilijke dingen niet uitt de weg gaa
an
maar ze juist moedig
g tegemoet te
e treden, (de
e strijd niet uiit
de weg g
gaan maar er
e doorheen gaan).
g
Ook kun
nnen we som
ms een draak
k in onszelf vvinden in bep
paalde momenten van onns leven. De
eze draak
weerhou
udt de mens ervan een werkelijk
w
geesstelijk wezen
n te zijn.
Hij wil de
e ziel van de mens verdo
oven en ontke
ennen, de ge
eest mechan
niseren, het l ichaam verd
dierlijken.
Michaël is een geesttelijk wezen.
Hij wil da
at de mens die
d geestelijk
ke verbinding
g juist behou
udt of opnieuw
w tot stand bbrengt, in vrijjheid.
Michaël dwingt niet, hij wijst de weg.
w
Hij kan d
dienen als in
nspiratiebron.
Het feesst van Michaë
ël is het feest van de moe
ed, van innerlijk wakker zijn
z maar ookk van verbon
nden zijn
en van e
evenwicht. Va
an contact tu
ussen binnen
n en buiten. Tussen
T
indiv
vidu en gemeeenschap.
Alleen da
an kun je we
erkelijk in staat zijn je eige
en draak te temmen
t
om je
j verder te kkunnen ontw
wikkelen.
Daarom is het Micha
aëls-feest juis
st in deze roe
erige tijd zo belangrijk.
b
Het accentueeert de brug tu
ussen
individu en gemeensschap, maar ook tussen a
aarde en kos
smos.

Ouderb
bijdrage
Twee we
eken geleden
n hebt u de brief
b
over de ouderbijdrag
ge ontvangen. Zo’n 20% van de oude
ers heeft
al de opg
gave van de ouderbijdrag
ge gedaan. W
Waarvoor da
ank. Vriendelijk verzoek aaan de overig
ge
ouders o
om dit niet te vergeten.

2 goaltjjes, gratis af
a te halen
Op de M
Maliebaan hebben we 2 kleine, metale
en goaltjes over. Deze zijjn gratis af tee halen. Interresse?
Dan eve
en een e-mail naar malieb
baan@vrijescchoolutrechtt.nl.

Locatie
e Hieronym
musplantsoen
Algeme
ene oudera
avond HP
Dinsdag 12 septemb
ber is de alge
emene ouderravond om 20:00 uur op het Hieronym
musplantsoen. Het
team van
n de Hieronyymusplantsoe
en staat dan
n voor u klaarr om zich zelf aan u voorr te stellen, dit doen
we op in
nteractieve wijze!
w
Wil je meer
m
weten o
over de leerkrachten en vakleerkracht
v
ten van je kin
nd? Dit is
een uitge
elezen kans!!
Vervolge
ens vindt er een
e soort van
n carrousel p
plaats, over de
d inhoudelijke achtergroonden van de
e
jaarfeestten, zoals wijj die op Vrije
e School Utre
echt plegen te
t vieren. De
e leerkrachtenn vertellen in
n
groepjess kort wat ove
er de inhoud
d van een spe
ecifiek jaarfe
eest, een bela
angrijk onde rdeel van he
et
vrijescho
oolonderwijs. We willen graag
g
dat u a
als ouders we
eet waarom we
w de dinge n doen zoals
s we ze
doen op onze school. Tevens kunnen er vrag
gen worden gesteld.
g
Ook als u al een aan
ntal jaren uw kind bij ons op school he
eeft, bent u van
v harte weelkom en is deze
avond in
nhoudelijk intteressant.
Het is de
e eerste keerr dat we de algemene
a
ou
uderavond met alleen oud
ders en
leerkrach
hten/medewerkers van het Hieronym
musplantsoen
n 'vieren'. Nu de nieuwe loocaties van Vrije
V
School U
Utrecht verde
er gegroeid zijn,
z
hebben zzij hun eigen
n algemene ouderavonde
o
en en de hoo
ofdlocatie
aan het Hieronymusp
plantsoen du
us ook.
Ik hoop n
namens de leerkrachten velen van ju
ullie te treffen
n

Michaë
ëlsfeest 28 septemberr HP
Donderd
dag 28 september vieren we op schoo
ol het Michaë
ëlfeest. Dez
ze dag duurt tot 13:00 uur.
Het Mich
haëlfeest staat in het teke
en van oogstten, moed, evenwicht
e
en
n samenwerkken.
De kleuters vieren he
et feest sam
men met klas 1 als
een amb
bachtsfeest. Zij
Z zullen tijd ens het buite
enspelen
kennis maken
m
met de
e smid in de smidse, spin
nnen,
appelsap
p maken, gra
aan dorsen een meer.
Alle onde
erbouwklass
sen beginnenn de dag mett een
gezamen
nlijke opening in de zaal. Na het verh
haal en
het zinge
en gaan de onderbouwkla
o
assen uiteen
n.
De klass
sen 2, 3,4, 5 en 6 gaan nnaar het Lepe
elenburg
waar zij spelletjes in het teken vaan balans/eve
enwicht,
durf en vertrouwen
v
zullen spelen .
Voor beide onderdele
en hebben w
we hulp van ouders
nodig; err hangt dan ook
o binnenkoort in de hal een
intekenlijjst.
Schrijf je
e in om deze leuke dag m
mee te maken
n!
hebben we ook allemaal herfstmateria
alen uit het bos
b
nodig zo
oals: kastanjees, eikels, ge
ekleurde
Verder h
bladeren
n, rozenbotte
els, schors, maar
m
ook sch
helpen, en an
ndere herfsts
schatten zijn welkom.
In de gang staan bin
nnenkort gele
e kratten klaa
ar.
Verzame
elen maar!

Gevond
den kleding
g
Voor de vakantie heb
bben we de 2 banken in de hal helem
maal leeg gem
maakt van geevonden kleding. Tot
onze verrbazing ligge
en die nu al weer
w
vol. We
e hebben daa
arom besloten dat we vakker de kledin
ng gaan
verwijderen. Eén kee
er per maand
d (rond de 15
5e) zal de kle
eding worden
n afgevoerd.

Gezoch
ht: Engelse
e en Duitse
e kinderboe
eken
In onze kkinderbiblioth
heek op het Hieronymusp
plantsoen he
ebben we oo
ok een plank voor Engelstalige en
Duitstalig
ge kinderboe
eken. Deze zijn
z bedoeld vvoor kindere
en die wat extra uitdagingg kunnen geb
bruiken
omdat ze
e thuis twee talen spreke
en of de vree
emde talen heel snel oppikken. Er kunnnen nog veel
boeken b
bij! Mocht je thuis nog ietts leuks hebb
ben staan, ziijn wij daar heel blij mee! Je kunt ze
meegeve
en aan de 6e
e klas.
Jany van
n Oudheusde
en

Locatie
e Maliebaan
n
Verslag
g Algemene
e ouderavo
ond MB
De algem
mene oudera
avond afgelo
open dinsdag
g 5 septembe
er werd druk bezocht.
Onder le
eiding van Ge
erben werd er
e gezongen , waarna ik het
h team van de Maliebaaan aan de 60
0 ouders
die geko
omen waren, voorstelde. Vervolgens g
gingen de ou
uders in vier groepen uiteeen om deel te
hebben a
aan een inte
eractieve carrrousel over d
de jaarfeeste
en in Vrije Sc
chool Utrechtt.
In groepjjes vertelden
n de leerkrac
chten over de
e achtergronden van elk feest. Ouderrs waren in de
d
gelegenh
heid om vrag
gen te stellen
n en reageerrden enthous
siast: het was
s levendig enn leuk om zo
o alle
leerkrach
hten die op de
d Maliebaan
n werken, be
eter te leren kennen
k
en ie
ets meer te w
weten te kom
men over
de achte
ergronden. Van
V de mogelijkheid om id
deeën aan te
e dragen werrd flink benutt. In totaal we
erken er
inmiddells 10 leerkracchten, 3 vaklleerkrachten
n, 3 vrijwillige
ers op locatie Maliebaan een is er ook een
zorgteam
m dat uit 4 mensen
m
besta
aat: RT, IB, P
Plusklas en een
e gedragss
specialist.

Michaë
ëlsfeest 29 septemberr MB
Op vrijda
ag 29 septem
mber vieren wij
w op de Ma
aliebaan met alle klassen het Michaëlssfeest. We zijn
z
opzoek n
naar de spullen om het fe
eest complee
et te maken. Kijk allemaa
al op zolder oof kelder
e d, of ju
ullie iets hebb
ben wat wij mogen
m
lenen
n. We zijn opz
zoek naar: oude effen scchorten, gele
klompen
n, boerenzakdoeken en overalls.
o
Heb je spullen te leen mail dan naar
n
michaelffeest@outloo
ok.com.
Wil je dit leuke feest
Binnenko
ort komt er bij
b de kleuter-- en onderbo
ouw ingang in
ntekenlijsten te hangen. W
niet misssen en helpe
en. Schrijf je in!
Groet,
Michaëlssfeestcommissie
(Marrie, Teun, Geeskke en Sylvia))

jaartafel Corry-An

Locatie
e Leidsche Rijn
Algeme
ene oudera
avond LR
Afgelope
en dinsdagavvond hebben
n we onze alllereerste algemene
ouderavo
ond van onzze locatie geh
had. Een avo
ond waarin de
d
leerkrach
hten zich heb
bben voorge
esteld, we he
ebben gezong
gen en
ouders m
meer te wete
en zijn gekom
men over de a
achtergronde
en van onze
jaarfeestten en hoe we
w die bij ons
s op school vvieren. De av
vond was
goed bezzocht en hierbij nog het linkje naar de
e website wa
aar veel
liederen te vinden zijjn: www.vrije
eschoolliederren.nl. Een boek over de
jaarfeestten, met verh
halen liedjes en recepten
n, is “Leven met
m het jaar”
van Chriistiane Kutik..

Ziekme
eldingen
Nogmaa
als: ziekmeldingen kunnen alleen per sms-berich
ht gedaan wo
orden op num
mmer: 06-12
2298167

en
Parkere
Van ouders krijgen we
w klachten over
o
het parkkeren van au
uto’s bij het brengen
b
of haalen van de kinderen.
k
Auto’s w
worden zo neergezet dat ze
z een geva ar vormen vo
oor anderen of nemen onngewenst ve
eel ruimte
in beslag
g waardoor anderen
a
hun auto niet me
eer kwijt kunnen.
Dringend
d verzoek: Parkeer
P
je autto netjes en zo dat anderren er geen hinder
h
van h ebben!

ëlsfeest op dinsdag 26
6 septembe
er LR
Michaë
De jaarfe
eestengroep en juf Wend
dy zijn al drukk bezig met de voorbereiidingen voorr het Michaëlsfeest
van dit ja
aar.
Zij hebbe
en hiervoor nog
n wel hulp nodig! Na h
het weekend zal er op hett prikbord in de hal een
intekenlijjst komen te hangen waa
arop je kunt a
aangeven waarbij je wil helpen
h
bij ditt ongelofelijk leuke
feest. Hierbij ook nog
g de oproep wie ons kan helpen aan appels en pa
artytenten. H
Hiervoor kun je een
mail sturren naar juf Wendy:
W
w.ne
eve@vrijesch
hoolutrecht.n
nl.

Verkoo
op euritmiettjes
Dinsdag 12 septemb
ber aanstaande is er opniieuw de mog
gelijkheid om euritmietjess te kopen; om 8.30
uur bove
en in onze ko
opieerruimte..

Beste ou
uders van Vrrije School Utrecht locatie
e Leidsche Rijn,
R
Graag sttel ik me aan
n jullie voor. Ik
I ben Nanja
a van der Horrst eigenares
sse van Kinddercentrum
Weltevre
eden. Wij verrzorgen met veel plezier voor jullie de
e Buitenscho
oolse opvangg.
Onze BS
SO werkt nett als de Vrije School vanu
uit de Vrije School
S
pedag
gogiek en zo kunnen wij samen
s
met de V
Vrije School Utrecht
U
een doorlopende
e ontwikkellijn
n voor de kin
nderen verzoorgen.
Onze missie is om kiinderen en hun
h ouders e en plek te bieden waar ze
z zich thuis mogen voele
en. Wij
bieden d
de kinderen een
e vast middagritme wa
aarbinnen ze kunnen spelen en ontdeekken. Biolog
gische
voeding,, natuurlijk sp
pelen, het de
enken in mog
gelijkheden en
e samen ple
ezier belevenn zijn ingrediënten
die wij be
elangrijk vind
den.
Er staan
n twee gediplomeerde me
edewerkers o
op de groep dat zijn Marn
né van Veennendaal en Hanke
Leerink.
Momente
erdag. Na de
eel zijn wij open op dinsd
dag en donde
e Herfstvakantie gaan wee op maanda
ag open.
Hier is nog plek. Gra
aag zouden we
w ook op vriijdag open gaan. Dit is mogelijk
m
als eer minimaal 5
aanmeld
dingen zijn. Heb
H je interes
sse in een fijjne speelmid
ddag op onze
e BSO? Meldd je dan aan via ons
inschrijffformulier op www.kcwelte
w
evreden.nl. V
Voor meer infformatie kunt u mij bereikken op 030-2
2202766.
Ook kun
nt u altijd even binnenlope
en op de BSO
O op dinsdag en donderd
dag.
Hartelijke
e groet, Nan
nja

Ingezon
nden mede
edelingen
Sportie
eve herfstva
akantie bij Sportivun !
Sportivu
un organise
eert van 16 t//m 18 oktob
ber een multti-sport dagk
kamp voor kkinderen va
an 4 t/m
6 jaar en
n 7 t/m 10 ja
aar. Tijdens het kamp ziijn de kinderen van 9 uu
ur ’s ochten
nds tot 5 uurr ’s
middags
s bezig met sporten, sp
pelen en lol trappen.
Beleef allerlei nieuwe
e sporten, zo
oals bubbelvo
oetbal, knots
shockey of bunkertrefbal!! Maar natuu
urlijk is er
ook geno
oeg tijd om te chillen en nieuwe vrien
ndjes te make
en.
In de bijlage vind je de
d flyer van het
h multi-spo
ort dagkamp in Utrecht. Meer
M
informaatie over het multisport dag
gkamp is te vinden
v
op ww
ww.sportkam
mpenvansporrtivun.nl/utrecht/.

Wereld
d Euritmie
e Dag
Juliette vvan Lelieveld
d nodigt iedereen van harrte uit om me
ee te doen, vanuit
v
huis off buiten. Alle
een of in
een groe
ep. Wanneerr: 24 septemb
ber, jaarlijks.. Waar: overal ter wereld. Met wie: al leen of met een
e
groep en
n in verbindin
ng met de we
ereld. Hoe la
aat: 12.00 uur in de midda
ag in je eigenn tijdzone, de
e
euritmie zal als een golf
g over de aarde gaan. Wat: euritmie in vorm en
n gebaar gehheel vrij te kie
ezen.
Suggestties: klinkers in alle windrrichtingen en
n naar het aardedieptepunt en het hem
melhoogtepu
unt –
Evolutierreeks – Halle
eluja – Alfabe
et. Zie ook o
op Facebook: World Eury
ythmy Day.

Mondriaan en Ste
einer
Bezoek a
aan de expo
ositie in het Gemeente
G
Mu
useum Den Haag met toelichting dooor Jacqueline
e van
Paasche
en. In 1908 hield
h
Steiner in Nederland
d een serie voordrachten
v
die richtingbbepalend we
erden in
Mondriaa
an’s zoektoccht naar een nieuwe beellding. De ron
ndleidingen op
o zaterdag 116 septembe
er zijn
gepland om 11.00 uu
ur, 12.30 uurr, en bij grote
e belangstelliing 14.00 uur. (info)

ool Utrechtt start het n
nieuwe seiz
zoen
Jeugdtheaterscho

Wannee
er je op een podium
p
staan
n een uitdagiing vindt, wa
anneer je berreid bent om je in te span
nnen
voor een
n nog mooierr eindresultaa
at, dan bied de Jeugdthe
eaterschool Utrecht
U
je allee ruimte om te
schittere
en.
Dit seizo
oen start de cursus
c
voor 4 t/m 6 jaar, 8 t/m 12 jaarr en 12 t/m 17 jaar. Een jjaar lang
theaterle
essen en toewerken naarr een mooie eindvoorstelling.
Maandag
g 18 septem
mber zijn er ke
ennismaking
gslessen voor onze theate
erlessen. Info
formatie overr locatie,
g kan via de website jeug
tijd, kostten en opgevven voor de kennismaking
k
gdtheaterschhoolutrecht.n
nl.

