Nieuwsbr
N
rief 12 oktober
o
2018
2
Agenda
a oktober
(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.)
12 okt
Studiedag
g leerkrachte
en, alle klasssen vrij
16 okt
Ouderavo
ond klas HP 2
17 okt
Ouderavo
ond klas HP 3
18 okt
Ouderavo
ond klas HP 1, MB 2
20-28 okkt Herfstvakkantie
29 okt
Studiedag
g leerkrachte
en, alle klasssen vrij
30 okt
Ouderavo
ond klas LR 1 en LR 2 (g
gewijzigde da
atum)
31 okt
Ouderavo
ond klas MB 1
Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern per schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.
Beste ou
uders,
Na twee inspirerende
e studiedage
en gaan de le
eerkrachten weer
w
voor de
e klas aanstaaande maandag. Ik kan me
m
voorstelllen dat je je als
a ouder afv
vraagt wat de
e leerkracht van
v je kind op
o studiedageen doet. Een
n kort verslag
g
vindt u h
hieronder.
Ik kan err aan toevoegen dat het fijn
f is om tijd
d en ruimte te
e hebben om
m met elkaar bepaalde on
nderwerpen uit
u
te diepen
n en hier me
eteen praktisc
ch mee aan de slag te ga
aan. Tot slot is het een n uttige en pre
ettige manierr
om locattie overstijge
ende contacte
en op te doe
en en vooral ook
o veel van
n elkaar te lerren: collegiale uitwisselin
ng.
We verzorgen onze schoolgemee
s
enschap doo
or de ruimte die er is, elka
aar op de inhhoud en het samen doen
n
en ontde
ekken te ontm
moeten.

Verslag
g studiedag
g kleuterlee
erkrachten
n
Donderd
dag bezochte
en de kleuterrleerkrachten
n van onze school de landelijke kleuteer dag voor vrijeschool
v
leerkrach
hten. Loïs Eiigenraam verzorgde een lezing over eigentijds kle
euter onderw
wijs.
Hoe verzzorg je dat als vrijeschoo
olleerkracht? In de vrijesc
chool werk je
e als kleuterleeerkracht vaa
ak vanuit hett
ambachttelijke met de
e kleuters, om later de sttap naar bijvo
oorbeeld zoie
ets als technniek te kunne
en maken.
We prob
beren in ons onderwijs de
e kinderen de
e ontwikkelin
ngsfasen van
n de menshe id als het wa
are te laten
doormakken om vanu
uit deze basis
s aansluiting te kunnen maken
m
met de
e vragen vann de huidige tijd.
Daarnaa
ast moeten we
w steeds opnieuw blijven
n kijken naarr de realiteit: wie is dit kinnd tegenoverr me, wat hee
eft
het nodig
g, in deze scchool, in deze
e tijd, wat vra
aagt dat van mij als leerk
kracht?

Studiiedag rekenen
De kla
assenleerkra
achten en de ondersteuneende medew
werkers van
onze d
drie scholen hadden mett elkaar een sstudiedag ov
ver rekenen.
Waaro
om bewegen
n wij op de vrrijeschool zooveel tijdens het rekenen?
?
Hoe kkunnen we, met
m de kennis van de achhtergronden van het leer-plan, b
beweging no
og op andere
e manieren innzetten in he
et aanbieden
van de
e rekenstof in het periode
eonderwijs oom het kind zelfvertrouwe
z
en
en entthousiast te maken voor rekenen, zo nder dat de kinderen hett
gevoe
el van druk ervaren. De polariteit
p
Heeemkunde-rekenonderwijs
besproken. Het
werd b
H is een an
ndere bewegging die het kind
k
maakt:
Heem
mkunde gaat over de omg
geving, de veeranderlijkheid van de na
atuur, rrekenen heefft met ordene
en te makenn. De vaste volgorde van de
getalle
enreeks geeft het kind innerlijke zekeerheid. Beseff van vrijheid
d in
het de
enken ontsta
aat door het aanbrengen
a
vvan een eige
en ordening
binnen
n de gegeve
en orde. Voorr het oproepeen van begrippen is innerlijke a
activiteit vereist, rekenen is afhankelijkk van de wil. Aardrijkskun
nde (he
eemkunde) is
s een aansch
houwelijk, beeeldend vak.

School brede stud
diedag (ho
oog)begaafd
fden
Vrijdag, vandaag, be
etreft het them
ma van de sttudiedag (ho
oog)begaafde
en leerlingenn, voor alle le
eerkrachten en
e
medewe
erkers van on
nze drie scho
olen. Sam To
omlow Kame
erbeek (van het
h boek Perrceptio, hoog
gbegaafdheid
d
vanuit de
e menskunde
e) hield een voordracht o
over deze lee
erlingen. Hoe
e herken je (hhoog)begaaffden en hoe
spreek je
e hen aan, hoe bereik je hen, in de kllas, bestaand
de uit 28 leerlingen, die oook allemaal hun specifie
eke
ontwikke
elvraag hebb
ben? In versc
chillende werrkgroepen va
an kleuterleerkrachten, kllas 1 en 2 en
n klas 3 tot en
met 6, be
espraken we
e de vraag wat
w deze kind
deren nodig hebben
h
en ho
oe je als leerrkracht aan deze
d
behoeftte,
tegemoe
et kan komen
n.

Schoolfoto’s klaa
ar!
Op 20 se
eptember wa
as de schoolffotograaf we
eer op schooll. De foto’s zijn inmiddelss klaar en de inlogkaarten
n
zijn aan de kinderen meegegeven. Check du s vooral even de tas van je zoon/docchter! Wie vó
óór 19 oktobe
er
inlogt, ka
an namelijk een
e gratis kla
assenfoto be
estellen.
Was jouw
w kind ziek op
o die dag, stuur
s
dan eve
en een mailtje met naam, klas en locaatie naar
j.vanoud
dheusden@vvrijeschoolutrrecht.nl, dan bestel ik een
n extra klass
senfoto.
Juf Janyy

Katern Hieronymu
usplantsoe
en
Redactielid HP ge
ezocht!
magazine ‘D
Wie kom
mt ons redacttieteam verstterken? Voorr het schoolk
katern van he
et prachtige m
De Seizoenerr’
zoeken w
we ouders diie willen mee
ewerken aan
n het verzamelen van leuke verhalen, artikelen en
n uitspraken
vanaf he
et Hieronymu
usplantsoen. Het magaziine krijgen we
w binnenkort 3x per jaar vanuit schoo
ol aangeboden.
Wie oh w
wie schrijft err mee?
Aanmeld
den kan via arwenvp@gm
a
mail.com of sspreek me ev
ven aan op het
h schoolpleein.
Groeten Arwen (moe
eder Nanja, klas
k
3 HP en
n Vicky, klas 1 HP)

Katern Maliebaan
n

Kinderboekenweek: vooorlezen uit een boek over
o
vriendscha
ap in klas MB
B3

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Huisvesting
Wat betreft de ruimte merken we nu al dat ons gebouw ten volle benut wordt. Dit schooljaar kunnen we nog
terecht in de ruimtes die we beschikbaar hebben, maar volgend schooljaar gaat dat niet meer lukken.
Tot nu toe hebben we het gebouw aan de Componistenlaan zelf gehuurd om vrijeschoolonderwijs in
Leidsche Rijn mogelijk te maken. Vanaf volgend schooljaar hebben wij recht op 2 lokalen die de gemeente
ons ter beschikking moet stellen. Nu hebben we het afgelopen jaar meerdere gesprekken met de ambtenaren van de gemeente gevoerd en het bleef lange tijd erg onduidelijk hoe zij ons met meer ruimte tegemoet
kunnen komen. In het laatste gesprek zijn een aantal opties besproken, waarbij wij onze voorkeur hebben
aangegeven. Op basis hiervan zal een gezamenlijk voorstel geformuleerd worden, dat eerst aan de wethouder wordt voorgelegd. Daarna zal het aan de schoolbesturen worden voorgelegd en ten slotte zal de gemeenteraad hier een besluit over moeten nemen. Het laatste zal niet eerder dan in januari/februari gebeuren.
Eén van de opties, waarvan wij vermoeden dat die de voorkeur heeft van de gemeente, is dat wij 2 lokalen
krijgen toegewezen in een ander schoolgebouw, waar leegstand is, maar dat dit in een ander deel van
Leidsche Rijn zal zijn. Dat betekent dat de 2 hoogste klassen volgend schooljaar in die andere locatie zullen
zitten en dat de andere 5 klassen op de Componistenlaan zullen blijven.
Het liefst zouden wij of uitbreiding op de Componistenlaan willen, maar dat is niet reëel omdat we het gebouw delen met Lumiar, of met alle klassen verhuizen naar een nieuwe plek, maar zoveel ruimte is er dan
nog niet beschikbaar.
We hopen dat we in februari jullie meer kunnen laten weten hoe en waar we volgend schooljaar (deels) terecht gaan komen. Weet dat ook wij niet blij worden van hoe ongewis dit alles al zo lang blijft.

Ingezonden mededelingen:

Inspiratieavonden 2018
Ook dit jaar organiseren we vanuit Waldorf Utrecht een drieluik inspiratieavonden. Deze avonden
organiseren we voor iedereen die meer wil weten van antroposofisch onderwijs. Voor mensen die
niet bekend zijn met vrijeschoolonderwijs kan het een eerste kennismaking zijn met de achtergrond van vrijeschoolonderwijs. Voor mensen die het al wel kennen bieden deze avonden juist
extra verdieping in verschillende aspecten van vrijeschoolonderwijs m.b.t. kinderen in de middelbare school leeftijd. De avonden bieden ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.
Zit jouw zoon/dochter al op Waldorf Utrecht, maar wil je meer weten over vrijeschoolonderwijs?
Overweeg je of vrijeschoolonderwijs iets is voor jouw kind? Dan zijn deze inspiratieavonden een
uitgelezen kans.
Ontwikkelingsfasen van een kind - Merel Boon
11 oktober 2018
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
Mijn lot heeft vlam gevat - Marcel Seelen
15 november 2018
zaal Vrijeschool Utrecht, Hieronymusplantsoen 3
De inspiratieavonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur; inloop vanaf 19.45 uur

