Nieuwsb
brief 11 novembe
n
er 2016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a novembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
11 nov S
Sint Maarten
n, alle klassen om 13.00 u
uur vrij
17 nov W
Werkavond kleuterklasse
k
en HP en MB
B
24 nov S
Studiemidda
ag leerkrachte
en, alle klasssen om 13.00 uur vrij
26 nov A
Adventsmarkkt locatie Hie
eronymuspla ntsoen

Agenda
a decembe
er
5 dec
6 dec
22 dec
23 dec
24 dec

S
Sinterklaasfe
eest, op norm
male tijd uit
A
Alle klassen beginnen om
m 9.30 uur
A
Alle klassen vrij om 13.00
0 uur i.v.m. h
het kerstspel
A
Alle klassen vrij om 13.00
0 uur i.v.m. d
de kerstvierin
ng
B
Begin kerstvvakantie

Vervanging leerkrrachten
Beste ou
uders,
Afgelope
en tijd waard
de er griep op Vrije Scho
ool Utrecht ro
ond en hadden we te kam
mpen met ee
en aantal
zieke co
ollega's. Oud
ders werden
n verzocht h
hun kinderen
n thuis te houden en dde overige leerlingen
werden o
over de klasssen verdeeld
d. Een aanta l ouders gaf aan hier zorrgen over te hhebben.
Langs de
eze weg wil ik jullie meld
den dat ik de
eze zorgen helemaal
h
beg
grijp en die zzorgen met ju
ullie deel.
Samen met de colle
ega’s zoeken we naar o
oplossingen. In onderstaande tekstt beschrijf ik
k kort het
probleem
m en informe
eer ik jullie ov
ver de wijze w
waarop we er
e mee aan het
h werk zijn..
Waarom
m was het to
ot een aantall jaren terug
g geen prob
bleem om vo
oldoende invvallers te vin
nden
door de
e school en het
h laatste jaar
j
wel?
- We beeschikken als school oveer een 8-tal innvallers, die echter ook door
d
andere sscholen word
den
ingeze
et.
- Sindss een jaar paaar jaar hebbeen we hebbeen te kampenn met een lerarentekort inn de regio Utrecht. Er
is ookk een tekort aan
a reguliere
e leerkrachte
en.
- We heebben ook laandelijk te maaken met eeen tekort aan vrijeschoolleeerkrachten tte maken om
mdat
landelijk vrijescholen zo hard groeien.
g
- In verrband met dee Wet Werk en
e Zekerheid
d (WWZ) is er
e sprake van
n een probleeem voor
schoo
olorganisatiess om invallerrs langer dan
n zes keer op
p school te la
aten invallen . De zogenaamde
'keten
nregeling' zorrgt ervoor da
at de werkgevver de invalle
er al na zes inval periodees (dat kan ook
o 6
keer 1 dag zijn) ee
en vast conta
act moet aan
nbieden.
- Niet aalle invallers die we hebben willen en kunnen voor alle klassenn staan.
- Veel invallers zijn maar op bepperkte dagenn beschikbaaar.
n de oplossiingen die we
e tot nog toe
e vonden?
Wat zijn
- We prroberen te scchuiven met ‘eigen’ medeewerkers, dee (plusklas-)leeerkracht, zoodat zij eventueel
kunne
en invallen vo
oor een colle
ega. We heb ben iemand gevonden binnen de eig en school die voor
klas 4
4, 5, en 6 wil vervangen vanaf
v
decem ber.
- We pllaatsten een advertentie op de site vaan de Vereniiging voor Vrrije Scholen, op zoek naaar nieuwe
invalle
ers, net afgestudeerde le
eerkrachten. Deze mense
en mogen ec
chter dus maaar 6 keer inv
vallen.
- We vrragen een klaassenassisteent voor de kklas te staan.
- Na dee kerstvakanttie is een vann onze stagiaaires zo ver dat hij in verschillende dee klassen kaan en wil
vervangen.
- We prroberen nog meer invalleers aan de scchool te binden.
- We paassen de schhoolregels, zoals
z
beschre
even in de bijlage van he
et jaarboekje , toe.
n de oplossiingen die we
e nog aan he
eken zijn?
Wat zijn
et onderzoe

-

We on
nderzoeken of het financ
cieel mogelijkk is een invalller een min-max. contracct van een aa
antal uur
aan te
e bieden, zod
dat we de WWZ-beperkin
ng omzeilen en een vaste
e invalkrachtt voor langerre tijd
kunne
en binden aa
an onze scho
ool.
We in
nformeerden of het mogelijk is via sub
bsidie van de
e gemeente Utrecht
U
werkk-ervaringsple
ekken
aan te
e bieden mett subsidie. Deze regeling
g hebben vee
el gemeenten
n, maar Utreccht helaas (n
nog) niet.
Ze willlen deze mo
ogelijkheid do
oor onze vra
aag echter we
el gaan onde
erzoeken.
We in
nformeerden bij de vervan
ngingspool vvan Randstad
d, maar het lijkt er op datt er niemand
besch
hikbaar is.

Op deze
e manier zijn we er mee bezig.
b
Wil je meer lezen over
o
de prob
blematiek, gaa dan naar de
e website
van de P
PO-raad (ww
ww.poraad.nl)). Heb je vrag
gen of ken je
e iemand, laa
at het me weeten.
Ik houd jjullie op de hoogte.
h
Mede na
amens de collega’s,
Hartelijke
e groet,
Ines Sch
heffer,

De boerderijschoo
ol van Vrije
e School U
Utrecht
Op woen
nsdagochten
nd stapte klas
s 4 met juf N
Nannete en onder begeleiiding van oudders voor de
e laatste
keer op d
de fiets om te
t gaan werk
ken op het m elkveebedrijff van Miranda van Leeuw
wen en Ko va
an Rijn in
Rijnswee
erd.
Opvallen
nd was het om te zien me
et hoeveel en
nthousiasme
e de kinderen
n aan de slagg gingen met het
voeren vvan de koeien, kalfjes, he
et uitmesten vvan de stalle
en, het verzo
orgen van de geiten, rape
en van
walnoten
n en het witte
en van de sta
allen.
Op de bo
oerderij werkkten ze in gro
oepjes als hu
ulpboer(-in) en
e leren ze zien
z
hoe het eer in de prak
ktijk aan
toe gaat.
Op deze
e manier verkkrijgen de kin
nderen vanuiit het ervaren
nd leren prak
ktische kenniis over waar het
voedsel vandaan kom
mt, wat er in de naaste o
omgeving van
n hun woonp
plaats gebeurrt en hoe een
n
melkvee
e bedrijf functtioneert. De ervaringen
e
o
op de boerde
erij worden ve
erbonden meet het leren in
n de
klas. Denk aan reken
nen met liters
s, het afmete
en van voer, kennis over gewassen, hhygiëne, enz
z. De
kinderen
n kijken op de
e boerderij samen met de
e boerin en de
d juf en in de
d klas terug op hun
leerervaringen.
De pilot van de eerstte Boerderijs
school in Utre
echt, is na tw
wee jaar afge
erond en werrd mogelijk door
subsidie van de Stich
hting Boerde
erijschool. Va
anaf 2017 wo
ordt de boerd
derijschool o nderdeel van
n het
leerplan van Vrije Scchool Utrechtt, waarbij elkke derde klas
s 20 schoolweken, van vvoorjaar tot de herfst,
levenseccht en onderzzoekend gaa
an leren op d
de boerderij.

AD
DVENTSMA
ARKT 2016
6
Zo
ondag 27 novvember is de
e eerste adve
ent. Om je alls gezin op advent
a
vo
oor te bereide
en is er op za
aterdag 26 november vann 11.00 uur tot
t 13.30
uu
ur adventsma
arkt op het Hieronymuspl
H
antsoen. Er is van alles te doen.
In iedere klas iis een leuke en gezellige
e knutselactivviteit. In de zaal is het
res
staurant, wa ar je van 11..30 tot 12.30 uur naar livee-muziek kunt
luisteren. Als je
e kerstmuzie
ek wilt maken
n of kerstliedj
djes wil zinge
en,
alleen, met ee n duo of in een
e groepje, schrijf je dann op de lijst in
n de hal
op
p het HP.




G
Gezocht:
m het resta
aurant
Mensen die meehelpen met
Mensen die lint, kransen e.d. willen kkopen op de markt en bij tuincentra.

Aanmeld
den bij Elisab
beth (e.stoffe
ers@vrijesch
hoolutrecht.nll (kleuterjuf) en Ron
()r.boels@vrijeschoo
olutrecht.nl (meester van
n de 2e klas) .

Over de knutselactivviteiten is er al
a een brief u
uitgegaan naar de klassenouders die het met hun
n eigen
klas orga
aniseren.
estaurant co
Vaste affspraak is dat ouders van
n klas 5 het re
oördineren en
n bemensen..
Graag pe
er klas regelen, voor plus
s minus 100 kinderen (zie ook de brie
ef aan de klaassenouders): •
coördine
eren van matteriaal en bemensing van
n de activiteitt op zaterdag
g 26 novembber. • 4 taarte
en (zoet
en/of hartig) per klass, vrijdag 25 of
o zaterdag 26 novembe
er aanleveren
n in de zaal oof in de keuk
ken. •
Inrichten
n klassen en restaurant op
o vrijdag 25 november, vanaf
v
14.30 uur
u en het oppruimen van het
betreffen
nde klaslokaa
al zaterdag rond
r
13.30 u ur. In de zaa
al zijn er wee
er kraampjes van o.a. Sim
m-SalaBim, Corrrine Jordan,, Zus en zo waar
w
je leuke
e en sfeervolle dingen kunt kopen vooor Sint en Ke
erst.
Met dank, de adventtsmarktgroep
p van 2016,
Ron en E
Elisabeth
betalen.
P.S. Wiltt u zo veel mogelijk
m
met gepast
g
geld b

s
Aanmelding broertjes/zusjes
Voor de schooljaren 2017-2018 en
e 2018-201 9 bestaan err wachtlijsten
n voor de loccaties
Hieronym
musplantsoe
en en Malieba
aan. Voor he
et schooljaar 2019-2020 is
i dit nu nog niet het gev
val.
Mocht u een kind willen aanmeld
den, dat in he
et schooljaar 2018-2019 4 jaar wordt, dan raden wij
w u aan
om z.s.m
agen en in te
m. een aanmeldingsformu
ulier op te vra
e sturen. De wachtlijst is op dit mome
ent nog
niet zo la
ang dat uitein
ndelijke plaatsing een pro
obleem zal opleveren.
o
Err geldt nameelijk geen
voorrang
gsregeling als ouders te laat
l
zijn met hun aanmelding!
Voor de
e locatie Co
omponistenla
aan is er no
og geen wa
achtlijst voor 2017-2018,, maar dat zal naar
verwach
hting spoedig
g wel het gev
val zijn.

Berichtten van de lezingenwerkgroep:




De la
aatste lezing
g van de curs
sus van Jan A
Alfrink over het
h leerplan van de Vrije School is op
p 22
nove
ember en gaat over de ze
esde klas. W
Wees welkom
m, ook als je niet
n de hele ccursus volgt.. Je kunt
ook losse avonden bijwonen (€12,50 pp.)).
us van Hans van der Ham
m vindt plaats
s op 1, 8, 15 en 22 febru ari.
De sschildercursu

V
Voorjaar schildercu
ursus Utrech
U
ht 201 7
“ KLEUR
K
U
UW LEVEEN ”

4 w
woensdagen op
p 1febr.. – 8 feb
br. – 15 febr.
f
– 222 febr.
Nog no
ooit gesch
hilderd of een
e penseeel in uw hand
h
geha
ad? Dan iss dit een echte
nieuwee uitdagin
ng voor u in 2017 !!!!
Deze ccursus is bedoeld vo
oor zowel beginnerss als gevorrderden. V
Voorkenniis niet
nodig! We werken zowel figuratief als non figguratief in
n blokken van twee uur.
De kleu
urenleer van
v Goeth
he is de baasis. U leerrt de kleurren van biinnenuit beleven
b
en ken
nnen en krrijgt hier bewustzijn
b
n over. Kijkken en wa
aarnemen is niet
hetzelffde. Waarrom gaat de
d zon roood onder? Waarom is de hem
mel blauw??
Welke kleur(en) passen bij mij? Hoee schilder je plantengroen? D
De mensellijke
huidskkleur? Watt is kleurperspectieff? Objectieve en subjectieve kleurervaring.
Wat is dat? Door middel van
v een pllanmatige
e aanpak krijgt
k
u anttwoorden op dit
soort vvragen en u leert tegelijkertijdd alle kneepjes van dit mooiee vak. U wordt
w
naar behoefte begeleid
b
en
n gaat daaarin een eigen weg.
U krijgt de laatstte avond een
e zelf geeschilderd
d geplastifficeerd weerkstuk me
ee
naar huis. Te gebruiken alls onderleegger en/o
of cadeau.
U kuntt u aanmelden en/o
of nadere iinformatie
e krijgen bij
b Hans vaan der Ham
m
Locatiee: Maliebaaan 56, heeft ook eenn ingang aaan de Mgr. van de Wetteringstraat 35a.
Aanvan
ng: 19.30 uur tot 21
1.30 uur tel. 06 – 28145187
2
7 opgavee/info:
j.vandeerham@kpnmail.nl
Kosten
n: € 80,‐ ( inclusief materiaall ; thee/ko
offie )

Ingezon
nden mede
edelingen

6de Symposium
‘

Ge
ezondmakkend
d Ond
derwiijs’
W
Werkplaats
s voor de w
wil – opro
oep voor de toekom st

Za
aterdag 119 novem
mber 201
16
van 110.00 – 16.3
30 uur

Thea
aterzaal Geeert Groote College,
C
Fred Rooeskestraat 84 in Amstterdam

Amsterrdam, 7 okktober 201
16

Graag w
willen wij u informeren
i
over het zeesde Sympo
osium ‘Gezo
ondmakendd Onderwijs’ dat op
zaterdag 19 novem
mber 2016 gehouden
g
w
wordt in Amsterdam. Dit symposiuum is wederrom
bedoeld
d voor iederreen die we
erkt in het oonderwijs, voor
v
ouders en verzorggers en voorr
iedereen die, hoe dan
d ook, be
etrokken is bbij de ontwikkeling van
n kinderen.

Het the
ema is dez
ze keer:

De will laten sprreken !

Als we d
de wil aan he
et woord laten, gaat hett hart spreke
en en wordt het in ons hhoofd helderr
waarhee
en we op we
eg zijn, vanw
waar we kom
men en wat we
w te doen hebben. Willskracht is een
e
kracht w
waarmee we
e het oude omvormen en
n het nieuwe
e vormgeven
n. Wilskrachht ontwaakt en
ontvlamt aan de lieffde voor de mensen en de wereld. Door
D
het wo
oord, het sprreken en de taal
zoekt he
et kind de ve
erbinding me
et ons. “De e
eigenlijke im
mpuls voor de wilsopvoeeding is de liefde die
wij als vvolwassenen
n ontwikkelen voor het kkind, (Rudolff Steiner, GA
A 294)”.

Kosten 2
25 euro inclusief sympo
osiumgesche
enk. Aanme
elden via jme
eulman45@ hotmail.com
m

