Nieuwsbr
N
rief 11 ja
anuari 20
019
Agenda
a januari
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld. Data staan oook in het Ou
uderportaal.
Ouderpo
ortaal is leide
end.)
15 jan
Ouderavo
ond klas 2 HP en MB
17 jan
Ouderavo
ond klas 1 HP en MB, kla
as 2 LR en klas 3 MB
21 jan
Ouderavo
ond klas 1 LR
R en klas 3 H
HP
24 jan
over bovenb
Ouderavo
ond klas 5 en
n 6 HP (info o
bouwen), klas
s 3/4 LR
31 jan
Ouderavo
ond klas 4 HP en MB

Agenda
a februari
23 febr

akantie t/m 3 maart
Krokusva

wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
Leeswijzzer: De nieuw
katern per schoolloca
atie.
Beste ouders,
Namenss de leerkrach
hten en med
dewerkers we
ens ik jullie en
e jullie kinde
eren een moooi nieuw jaarr toe. In deze
e
nieuwsbrief praktisch
h en inhoude
elijke informa
atie.
Iedereen
n is weer aan
n het werk. De
D school is w
weer in gang
g. De kerstbo
oom staat opp de straat en
n de kerstspu
ullen zijn n
naar zolder. In het nieuwe
e jaar moete
en de nieuwe
e voornemens gerealiseeerd worden. Dat
D past bij de
d
driekonin
ngentijd. Daa
ar waar we in
n de herfst n aar de winte
er steeds mee
er naar binneen raakten, door
d
de langer
wordend
de nachten, en
e het licht in
n onszelf geb
boren lieten worden,
w
treden we nu naaar buiten en brengen het
de werelld in. Het bee
eld van de Driekoningen:
D
: Caspar, Ba
althasar en Melchior
M
zou jje kunnen zie
en als een
metafoor voor de lich
htdrager in onszelf. Een o
oproep om te
e gaan schen
nken en uitdrragen wat je aan inspirattie
in de kerrsttijd opgeda
aan hebt.
Ouders vvan de schoo
ol voeren het kleine driekkoningenspe
elletje voor de
e kinderen uiit op vrijdag 25 januari.
Bijzonde
er is dat er dit gezamenlijk geoefend e
en ingestude
eerd wordt op
p een aantal zondagen door
d
ouders van
v
alle drie de locaties van
v onze sch
hool. Dit jaarr is er een gro
oep ouders die
d het dan zzelfstandig in
n Leidsche Rijn
R
opvoeren voor de lee
erlingen.
Met vrien
ndelijke groe
et,
Ines Sch
heffer

Vraag o
om hulp bijj het maken
n van digittale kleuterrboekje
Wij zijn o
op zoek naarr een ouder die
d ons wil h elpen met he
et realiseren van een diggitaal kleuterb
boekje; een
boekje m
met alle inform
matie over de kleuterklass, de achterg
gronden van de jaarfeesteen die wij in de klassen
vieren en
n een aantal bijbehorend
de liederen. D
De tekstbesta
anden zijn all klaar, het gaaat vooral om
o de opmaa
ak
van de b
bestanden en
n het toevoeg
gen van een aantal bijpassende illusttraties/foto's.. Wie o wie is
s hier handig
g
mee en zzou dit op zicch willen nem
men?
Stuur ee
en mailtje naa
ar Sonja; s.e
elsenburg@vvrijeschoolutrrecht.nl.

Uitnodiiging Open
n les euritm
mie klas 4 M
MB en klas 4 en 5 HP
Beste ou
uders, beste geïnteresseerden,
Al sinds november geef ik euritm
mieles aan de
e 4de klas op locatie Malie
ebaan en klass 4 en 5 op het
h Hieronymusplan
ntsoen.
Ik geef a
al jaren in pro
ojectvorm eu
uritmieles aan
n verschillende vrijescholen door het hele land. Met
M de bedoe
eling om d
de lessen toe
egankelijk te maken voorr de leerlinge
en en het vak
k, ondanks hhet grote teko
ort aan bevoegde e
euritmiedoce
enten, toch door
d
te kunne
en dragen binnen de vrije
escholen.
Alhoewe
el ik sterk werk vanuit bas
sale euritmissche bewegin
ngsprincipes, staat bij mijj het toegank
kelijk maken
van de le
essen voor de
d leerlingen centraal. De
e sleutel daartoe is voor mij
m het aanslluiten bij de situatie
s
van de
d
leerlinge
en en het inze
etten van hun eigen betro
okkenheid. Zodat
Z
zij een zin kunnen voelen in wa
at ze doen en
n
vervolge
ens vanuit eig
gen verantwo
oordelijkheid
d aan het werrk willen gaa
an.
Euritmie is voor mij een
e vak dat bij
b uitstek gesschikt is om een brug te slaan tussenn de individuele krachtbrron

waaruit e
eenieder zijn
n leven vormg
geeft enerzij ds, en de ma
anier waarop
p dit praktischh en in verbinding met om
mringende
e mensen vorm krijgt.
Met veell plezier ben ik aan het werk
w
met de l eerlingen. We
W zijn samen in het diepee gespronge
en en ik ben
onder de
e indruk van wat ze me la
aten zien. Ve
ele groepsoe
efeningen luk
kken al echt vvanuit het ge
ezamenlijk vo
ormen van
n de bewegin
ngsimpulsen.. In de vormg
geving van de
d gebaren to
onen de leerllingen betrok
kkenheid en
aandach
ht en onderlin
ng lukt het stteeds beter o
om in respec
ct naar elkaarr ervaringen uit te wissele
en.
Wilt u grraag zien hoe
e we aan hett werk zijn? D
Dan bent u van
v harte uitg
genodigd om
m een keer in een open le
es
te komen
n kijken! Een
n hele les, off – mits u stillletjes aanslu
uit of wegsluipt – ook alleeen een deel. Namelijk
Vrijdag 1 februari off vrijdag 15 fe
ebruari
K
Klas 4 MB: 9:30
9
– 10:15
K
Klas 4 HP: 10:45 – 11:30
0
K
Klas 5 HP: 11:30 – 12:15
5
Over een
n eventuele afsluitende presentatie
p
vvan het werk op vrijdag 22
2 februari hooort u z.s.m. meer!
Met harttelijke groet,
Berpke vvan Oers

Katern Hieronymu
usplantsoe
en
Werkza
aamheden werfkelder
w
rs
en de Jeruza
De werkkzaamheden aan de werffkelders tusse
alemstraat en
n het Hieronyymusplantso
oen zijn deze
e
week we
eer begonnen
n. Volgens in
nformatie van
n de gemeen
nte duren de werkzaamhheden ongeve
eer een jaar..
Dit heeftt te maken da
at voor één kelder
k
nog ee
en bouwverg
gunning moe
et worden afggegeven. Daramee zal da
an
pas na a
augustus mee worden be
egonnen.
Het gehe
ele deel word
dt voorverkeer afgesloten
n, dus ook vo
oor voetgang
gers en fietseers!
Verder iss nog onbeke
end wanneer het herstel van de walm
muren tussen
n Pausdam een Jeruzalem
mstraat herva
at
zullen wo
orden.

Afsluiting Herenb
brug
Op 17 en
n 18 januari tussen 10 en
n 15 uur worrdt de Herenb
brug afgesloten voor autooverkeer i.v.m. belastbaa
arheidsme
etingen. Voettgangers en fietsers kunn
nen gebruik blijven
b
maken van de bruug. De omleid
dingsroute
staat aan
ngegeven.

Gevond
den voorwe
erpen
Maandag
g hangen de
e gevonden voorwerpen
v
iin de gang. Kijk
K er tussen
n!

Katern Maliebaan
n
er Marijn
Bericht van Meeste
Ouders vvan klas 2 he
ebben een grote stapel te
egels op het plein
gelegd. D
Deze worden
n voor paden
n in de moesstuin gebruiktt. De
laatste vvoorbereiding
gen worden getroffen
g
en over 1,5 maand
kunnen w
we weer beg
ginnen met zaaien. De kin
nderen kijken
hier erg naar uit.

Ingezon
nden mede
edelingen:

Dagelijks mediteren. Hoe kom ik zover?
1,5 jaar scholing in vier weken in Antroposofische Meditatie
Veel mensen hebben de behoefte om meditatie tot een vast bestanddeel van hun dagelijks leven te maken.
Meditatie is het dagelijks brood voor ziel en geest. Maar in je eentje is dat niet eenvoudig. Daarom bieden
Agnes Hardop en Thomas Mayer meditatiescholingen aan met vier weken in een vaste groep. De cursus
bestaat uit praktische oefeningen met aansluitend uitwisseling van ervaringen. Daarbij worden verschillende
meditatiemethoden geoefend, zodat iedereen zijn individuele aanpak kan vinden. Euritmie, waarnemen van
elementenwezens in de natuur en kunstzinnige activiteiten vullen de meditatie aan. De thema’s van de vier
weken zijn: verbinding met engelen, verbinding met Christus, verbinding met de gestorvenen, grondsteenmeditatie, rozenkruisermeditatie, het Onzevader en verlossing van dubbelgangers.
De cursusdoelen zijn:
- een dagelijkse en duurzame meditatie beoefening beginnen
- de veelvoudige mogelijkheden van de meditatie leren kennen
- je steviger met jezelf verbinden
- de antroposofische geesteswetenschap niet alleen te studeren maar nu ook te ervaren
- de meditatie te verdiepen tot aan het beleven van geestelijke wezens
- de steun van een dragende en tegelijk vrijlatende gemeenschap te ervaren,

De beginnerscursus, die tevens een oriëntatie is op de intensieve meditatietraining, wordt aangeboden in in
het klooster Samaya, Werkhoven (provincie Utrecht), vr 15 t/m zo 17 feb 2019 en Den Haag, vr. 31. mei t/m
zo. 2. juni 2019. Tijd: vr 19.00 – 22.00u, za 9.30 – 20.00u, zo 9.30 – 13.00u. Kosten: 200,De scholing begint dan op zo. 20. t/m 25 vr. okt 2019 in het klooster Samaya.
Verdere info en aanmelding: www.Antroposofische-Meditatie.nl
thomas.mayer@geistesforschung.org of tel. 0049-177-8796786

