Nieuwsb
brief 9 se
eptemberr 2016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
13 sept O
Ouderavond kleuterklass
sen Leidsche
e Rijn
19 sept O
Ouderavond klas 4
20 sept O
Ouderavond klas 5 en 6
22 sept O
Ouderavond kleuterklass
sen Maliebaa
an
26 sept O
Ouderavond klas 1 (HP en
e MB)
29 sept M
Michaëlsfeesst, alle klasse
en vrij om 13
3.00 uur

Agenda
a oktober
6 okt Ou
uderavond kla
as 2A en 2B
15 t/m 23
3 okt Herfstvvakantie
24 okt S
Studiedag lee
erkrachten, alle
a klassen vvrij

Beste O
Ouders,
In deze n
nieuwsbrief van
v Vrije Sch
hool Utrecht vind u prakttische en inhoudelijke infformatie overr lopende
zaken va
an de school. De nieuws
sbrief wordt e
elke 2 weken
n aan alle de
e ouders vann Vrije Schoo
ol Utrecht
verstuurd
d en is terug
g te lezen op
p onze webssite. De oude
ers van de lo
ocatie in Leiddsche Rijn ontvangen
een toevvoeging op de nieuwsbrie
ef, in de vorm
m van een bu
ulletin, met aanvullende innformatie.
Inmiddells is het sch
hooljaar al weer
w
drie we
eken begonn
nen en zitten
n de leerkracchten en kin
nderen er
helemaa
al in. Verbazzingwekkend om te zien hoe snel da
at gaat! De kinderen
k
uit de eerste klas lopen
ook al m
met gezichtjess door de sc
chool waarop
p af te lezen valt dat ze zich
z
al aardigg thuis voelen
n en écht
geen kle
euters meer zijn.
z
We houd
den u op de
e hoogte van
n wat er spe
eelt op de school
s
en we
e wensen dee kinderen een
e
goed
Michaëlssfeest toe!
Zomerse
e groet, namens alle leerkrachten en medewerkerrs,
Ines Sch
heffer

Terugb
blik op de Algemene
A
Ouderavon
O
nd van 6 september jl.
Afgelope
en dinsdag was de Algemene Ouderavond
d, waar he
et lerarencoollege, de MR, de
schoolkrrantcommissie en de lez
zingengroep zich voorstelden aan de
d ouders vaan de 3 loca
aties van
onze sch
hool. De lee
erkrachten zo
ongen een li ed dat spec
ciaal voor de avond ingeestudeerd we
erd. Maar
ook de o
ouders lieten van zich horen onder leiiding van juf Marleen en meester Gerrben achter de piano.
ouders in grroepjes uiteen om verschhillende work
Na het o
oplossen van
n het raadsel gingen de o
kshops te
volgen. D
De workshop
ps werden ge
egeven doorr de leerkrach
hten. Een ge
eslaagde avoond!
Bij deze dank voor ie
eders komst, inzet en bettrokkenheid!

Aankon
ndiging van
n het Micha
aëlsfeest
Op onze
e school viere
en we diverse jaarfeesten
n.
Dit zijn in
n het Vrije Scchool onderw
wijs de
ijkpunten
n in het jaar. Door het me
eebeleven va
an
het ritme
e van de jaarrfeesten krijg
gt het schooljjaar
contour; we volgen de
d loop van de
d zon en
voelen vverbinding me
et de natuur rondom onss.
Ieder jaa
arfeest draag
gt zijn eigen karakter.
k
Hett
Michaëlssfeest staat in het teken van
v moed vo
oor
de hogere klassen en in het teken van de oog
gst
voor de kleuters. Meer informatie
e over de
achtergrronden van het
h Michaëlsffeest en een
gedetaillleerd program
mma ontvangt u in de lo
oop
van volgende week.
Michaëlsfeest op Maliebaan
M
en
n
Hierony
ymusplantso
oen op dond
derdag 29
septemb
ber. Alle kin
nderen om 13:00 uur vriij.
Ieder kin
nd begint de dag in zijn eigen klas.
Na het vverhaal in de hal of zaal zullen
z
de
kinderen
n van de klasssen 1 tot en met 6 verscchillende activiteiten gaan
n doen in hett teken van moed.
m

De kleuters kennen hun eigen op de leeftijd aangepaste programma.
Voor zowel de kleuterklassen als in de klassen 1 t/m 6 ouderhulp geboden. Je kunt je hiervoor
inschrijven op de inschrijflijsten bij je klas. Meehelpen is een leuke manier om de school, de klas van
je kind en het vieren van een jaarfeest mee te maken!
Belangrijk om te weten is dat alle klassen op Hieronymusplein en Maliebaan deze donderdag
om 13:00 uur vrij zijn.
Michaëlsfeest op Leidsche Rijn op vrijdag 30 september
De ouders van Leidsche Rijn ontvangen het programma over het Michaëlsfeest via het bulletin.

Beste ouders van het Hiëronymusplantsoen,
Bij deze een verzoek om hulp. Ik zoek 2 ouders die samen met mij een twee- tot drietal keer per jaar;
meestal direct na de grote vakantie, de maand november en ergens in het voorjaar, de bestelling in
het magazijn mee willen helpen uitpakken en het magazijn ordenen.
Als er ouders zijn die zich aangesproken voelen, neem dan even met mij via de mail contact op:
r.boels@vrijeschoolutrecht.nl
Meester Ron

Aanmelden broertjes/zusjes
Het aantal aanmeldingen voor nieuwe kleuters in het schooljaar 2018-2019 voor de locaties
Hieronymusplantsoen en Maliebaan is al erg hoog en er zal spoedig een wachtlijst ontstaan. Als u een
kind hebt, dat in dat schooljaar 4 jaar wordt en hem of haar nog niet hebt aangemeld, dan bevelen wij
u aan dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Plaatsing gebeurt op basis van aanmelddatum. Dit
geldt ook voor broertjes/zusjes.

Personele zaken
Koos Blasé is dusdanig ziek geworden dat een heupoperatie onvermijdelijk was. Daar het wel enige
zal duren voordat Koos weer aan het werk kan gaan als schoolleider op Leidsche Rijn, hebben we
Jörgen Joosten bereid gevonden om Koos op dinsdag en donderdag te vervangen. Maandag en
vrijdag blijft Jörgen voor klas 1 staan. Marrie Aaij gaat op dinsdag weer terug naar haar eigen
kleuterklas op de Maliebaan, maar blijft de kleuterjuffen in Leidsche Rijn de komende tijd in de rol van
mentor bijstaan.
Op de locatie Hieronymusplantsoen kunnen de ouders vanaf 4 oktober een nieuw gezicht zien. Jalid
Zammouri zal vanaf dan op de dinsdag en donderdag aanwezig zijn als conciërge naast Fred. Het
gaat om een werkervaringsplaats voor Jalid, die zijn werk als machinebankwerker niet meer kan
uitoefenen.

Bericht van de MR
Bij de Vrije School Utrecht is medezeggenschap van ouders geregeld via de medezeggenschapsraad.
De MR overlegt met de school over allerlei onderwerpen en op sommige punten heeft de MR formeel
advies- of instemmingsrecht.
Zoek ons op!
Wij zijn regelmatig op school aanwezig, maar we zien en horen uiteraard niet alles. Omdat wij jullie als
ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons
daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail:
mrvrijeschool@gmail.com
We zijn ook op de website van school te vinden:
http://www.vrijeschoolutrecht.nl/organisatie/medezeggenschap-2
Groet van de MR!
Bas van Laar
Rianne Tigelaar
Bart Jansen
Mark van der Vorst
Linda Scheeres
Leendert Oostlander
Geeske Koldijk

Vader van Sophie-Lou (klas 2B)
Moeder van Maura (klas 1B) en Tibor (2 jaar)
Vader van Éowyn (kleuterklas Anne-Fleur en Lonneke), Brünhulde (2 jaar) en
nog een verrassing die half december verwacht wordt.
Vader van Siene (klas 1A) en Fiore (3 jaar)
Moeder van Mieke (klas 5) en Lotte (klas 1A)
Vader van tweeling Eva (kleuterklas Sonja en Léanne) en Bente (kleuterklas
Marrie en Maureen) en Cas (2 jaar)
Moeder van Famke (klas 2B) en Wiebe (kleuterklas Corry-An en Lonneke)

Wie o wie? Vormgever voor de Schoolkrant gezocht.
We zoeken voor dit schooljaar een enthousiaste vormgever voor onze leuke schoolkrant!
Wie wil ons helpen om onze eigen-schoolkranttraditie voort te zetten? Nieuwe ouders van Leidsche
Rijn ook van harte welkom!

Je kunt je aanmelden/vragen en stellen via:
schoolkrant@vrijeschoolutrecht.nl.
Juf Anne, Juf Anne-Fleur en Juf Eva.

Schoolregel
Met het lerarencollege hebben we afgesproken geen skateboards en stepjes op het schoolplein toe te
laten in verband met drukte en daardoor struikelgevaar.

Inloop-info-half-uurtjes in locatie Leidsche Rijn
De komende weken zullen er op de locatie Leidsche Rijn, op maandag en donderdag van 14.30 tot
15.00 uur, korte informatiemomenten zijn voor belangstellenden van buiten de school. Zij kunnen
dan onze mooie locatie komen bekijken en de juffen geven voorlichting over ons vrijeschool
onderwijs. Ken je dus nog mensen in Leidsche Rijn die meer over ons onderwijs willen weten of
misschien een andere school voor hun kind(eren) overwegen, attendeer ze dan op deze ‘inloop-infohalf-uurtjes’.

Openingsfeest Leidsche Rijn!
Zaterdagmiddag 1 oktober a.s. is er van 14.00 tot 17.00 uur een groots openingsfeest. Dit wordt een
feest dat vergelijkbaar is met de Adventsmarkt die jaarlijks op de locatie Hiëronymusplantsoen
wordt gehouden. (voor degenen die deze markt weleens bezocht hebben geeft het een beeld)
Omdat dit openingsfeest in de oogsttijd en de Michaëlstijd valt, wordt de school aangekleed met
allerlei versieringen rondom oogst en Michaël, staan er in de hal kraampjes waar je leuke dingen
kunt kopen, in een lokaal zijn er knutselactiviteiten voor de kinderen, in een lokaal geven we
voorlichting over ons vrijeschool onderwijs, is er een tentoonstelling en wellicht enkele open lessen.
Voor de organisatie hiervan zullen we er met z’n allen onze schouders onder zetten. Dus de
medewerkers van de gehele Vrije School Utrecht en jullie als ouders, en misschien krijgen we zelfs
versterking van ouders van de andere locaties, hebben we nodig om er een mooi feest van te maken.
Zo is het fijn als er ouders zijn die mee willen helpen opbouwen, die een taart willen bakken, posters
willen ophangen, flyers willen uitdelen, enzovoort. Jullie, en jullie kinderen, zijn de ambassadeurs
van onze school! Dus zegt het voort!
Wil je je opgeven om te helpen? Meld je aan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl

Ouderbijdrage
Een deel van de ouders heeft hun ouderbijdrageformulier al ingeleverd, waarvoor dank. Als u dit nog
niet gedaan hebt, willen we u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Online kan dat via
www.vrijeschoolutrecht.nl/organisatie/ouderbijdrageformulier. U ontvangt automatisch een bevestiging
van uw opgave. Uiteraard kan ook het Word-document dat per e-mail is verstuurd worden gebruikt.

Kleuteronderwijs
In onderwijsland gaan steeds meer stemmen op om kinderen langer ‘kind’ te laten zijn. Lees er meer
over op de volgende link. http://worldunity.me/tweede-kamer-nieuws-kleuter-mag-weer-kleuter-zijn/

Schoolspot.nl
Schoolspot.nl (voorheen SURFspot) is dé ICT-webwinkel voor het basisonderwijs waar ouders en
medewerkers met veel korting officiële software en andere ICT-producten kunnen bestellen. Deze
korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie niet onthouden!
Schoolspot.nl is geen commerciële webwinkel, maar een dienst voor het onderwijs. Sschoolspot.nl
maakt het voor ouders en medewerkers mogelijk om te profiteren van voordelige onderwijslicenties,
daarom kunnen de prijzen zo laag zijn.
Het assortiment bij Schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor al je software van
Microsoft, Adobe, Magix, McAfee, Symantec etc. Maar ook voor externe harde schijven, digitale
woordenboeken, computer tijdschriften, laptops en nog meer… En het zijn allemaal de nieuwste
versies voor soms maar een fractie van de winkelprijs.
Om te kunnen winkelen bij Schoolspot.nl heb je een inlogaccount nodig. Heb je nog geen account dan
kun je dat direct aanvragen bij Schoolspot.nl, binnen enkele ogenblikken ontvang via e-mail je
inloggegevens.
De voordelen van Schoolspot.nl
• Betrouwbaar (aanmelden en aangemeld staan is vrijblijvend)
• Snel (producten binnen een paar dagen in huis)
• De laagste prijzen (dankzij speciale onderwijsovereenkomsten)
• De nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date)
• Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten zijn al in de prijs verwerkt)
Schoolspot.nl is een initiatief van de not-for-profit organisaties SURFdiensten en APS IT-diensten.
Beide organisaties sluiten namens het onderwijs speciale overeenkomsten met leveranciers.

Remind
der Cursus
s Vrijeschoolonderwijjs van Jan Alfrink
Herinne
ering: Curs
sus Vrijesc
choolonderrwijs van Jan Alfrink
De eerstte avond van
n deze leuke en informatiieve cursus van
v Jan Alfrin
nk ging overr het leerplan
n van het
vrijescho
oolonderwijs. De voor de Vrije Schoo l zo kenmerk
kende kleute
ertijd kwam aaan de orde.
De tweede avond, aa
ankomende dinsdag 13 sseptember za
al over de ac
chtergrond vaan het leerpllan van
de eerstte klas op de
e Vrije Schoo
ol gaan. Het is tevens mo
ogelijk een lo
osse avond tee volgen. En
ntree
€12-.
Deze cursus is voor alle ouders interessant. O
Ook voor ouders en leerk
krachten die al langere tijjd aan
de schoo
ol verbonden
n zijn en al he
eel wat wete
en over de ac
chtergronden
n van het Vrijje Schoolond
derwijs.
Jan Alfrink kan entho
ousiast en inspirerend ve
ertellen. Je ku
unt er met vrragen terechtt.

Ingezon
nden mede
edelingen

Interessee in de kunstt van transpaaranten makeen? Begin september starten nieuwe series o.l.v. Mabel
Slangen. (mede‐auteeur “Transparranten doorl icht”)
Op zaterrdag 10 septeember start de
d nieuwe seerie ‘Transpaaranten make
en voor de Jaaarfeesten’ en
e op
zaterdagg 24 septemb
ber start een serie ‘Trans paranten voor gevorderd
den’.
Het is oo
ok mogelijk om
o je voor losse transpar anten naar keuze
k
aan te melden!
Voor info
ormatie en aanmelden
a
kiijk op: www. transparant‐‐art.nl

Feesteelijke uittnodigingg: nieuw
w boek ovver Maria
a Magdaalena
Opbrenggst voor 50%
% naar de Michaelsactie van de Stich
htse Vrije Sch
hool (VO)

Boekp
presentaatie/lezin
ng: 28 septemberr 2016: 20.00
2
‐222.00 uur
Met tenttoonstelling en beamer‐p
presentatie oover de kunsstwerken

Danielle van Dijk presentteert haarr nieuwste
e boek ove
er Maria M
Magdalen
na:

‘Mariia Magd
dalena uit
u de veerf
40 sch
hilderijen me
et verborgen
n symboliek’’

Plaats:: Stichtse Vrije Scho
ool, Socraateslaan 24
4, Zeist. Toegang
koffie en
n thee gratiss. Van tevore
en opgeven iss niet nodig. Het boek
k is die
avond als feesteelijk gebaa
ar met flin ke korting
g te koop (van
uro). Graagg wel contantt betalen, waant er is geenn pin‐mogeliijkheid  Elkk
21,50 vvoor 15 eu

vrij;

besprokeen schilderij is in kleur in
n het boek affgedrukt. Het is een prachtige ‘esoteerische kunst‐gids’
gewordeen. Uitgeverrij Cichorei, Amsterdam.
A

De helft van de opbrengsst van dez e avond gaat
g
naar de Micha elsactie van de
elijk geld oop voor ‘Jo
oin the
Stichtsse Vrije School. De leerlingen halen zovveel moge
Pipe’ o
om een of meer wattertap‐punten te laten slaan voor een dorp en een
e
school in Kenia. Hoe meerr geld, hoee meer wa
aterpompe
en! Zie ook:: www.svszeist.nl
Iedereen w
weet tegenwo
oordig dat he
et beeld van Maria Magd
dalena
als hoer nieet klopt en dat de Kerk diit verzonnenn heeft om ee
en
geheim te vverhullen en de macht te
e behouden. In juni van dit
d jaar
heeft paus Franciscus I Maria Magd
dalena eindeelijk officieel tot
O heeft hij haar feestda
ag 22 juli
apostel naaast Petrus uittgeroepen. Ook
tot officiëlee kerkelijke feeestdag gem
maakt. Dat zij de apostel der
d
apostelen w
was, is al hee
el lang in oud
de manuscrippten bekend
d. Deze
eretitel worrdt nu echter ook door de
d Kerk erkennd. In oude teksten
t
uit de Nag H
Hammadi Ge
eschriften (gevonden in 11945) versch
hijnt
echter nog een heel ander beeld van deze vrouw
w: zij was de
e vrouw
van Jezus.
Danielle onnderzocht jarrenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen
p
waar zij leeefde en schre
eef in 2012 een boek oveer haar. Zie ook:
o
www.danieelle‐vandijk.nl

Het boekk gaat dit keeer over de (vverborgen) syymboliek in de schilderijen van de grrote schilders uit de
Renaissaance. Zij wistten van het Heilig
H
Huwellijk tussen Je
ezus en Maria
a (Magdalenna). Leonardo
o da
Vinci, Raafaël, Michelangelo, Bottticelli en de Vlaamse Primitieven
verhuldeen geheime boodschapp
b
en over dezee bijzondere vrouw in hun schilderijeen.

