Nieuwsbr
N
rief 14 ja
anuari 20
018

Agenda
a januari 20
018
16 jan
17 jan
18 jan
22 jan
23 jan
24 jan
24 jan
25 jan
27 jan
29 jan
30 jan
31 jan

Ouderavo
ond klas 2 MB aanvang 2
20:00 uur
Ouderavo
ond klas 1 HP vervalt en verplaatst na
aar 13 februa
ari
Ouderavo
ond klas 1 MB aanvang 2
20:00 uur
Studiedag
g, alle klasse
en vrij
Vervroegde ouderavo
ond klas 5 HP
P, ouderavon
nd klas 2 HP
P aanvang 200:00 uur
Driekonin
ngenspel alle
e drie de loca
aties, zie flyer
Ouderavo
ond klas 3 HP en klas 3 M
MB aanvang 20:00
Ouderavo
ond klas 2/3, aanvang 20
0.00 uur
Open dag
g Hieronymusplanstoen: klassen 1 t/m
m 5 van HP op
o school
Ouderavo
ond klas 4 HP
Lezing “G
Grenzen en begrenzing”
b
d
door Loïs Eijgenraam
Ouderavo
ond klas 6 HP

Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern pe
er schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.
Beste ou
uders,
Op de V
Vrije School Utrecht
U
hebbe
en we klasse
enleerkrachte
en (vaak duo
o´s) die zich over het alge
emeen voor 3
jaar verb
binden met een
e groep kin
nderen: een kklas vol leerlingen met allemaal hun eeigen verhaa
al. Daar omheen sta
aan de mede
ewerkers van
n de school, d
die leerling en/of
e
leerkrac
cht ondersteuuning bieden
n in de klas of
o
in de vorrm van vakle
essen, IB, RT
T, Plusklas. T
Teven hebbe
en we een ge
edragsspeciaalist in huis en
e ondersteuning van
n conciërges.. Met elkaar dragen we o
onze school.
Soms ve
erloopt het meer-jaren
m
pro
oces tussen leerling en le
eerkracht en de klas andders dan idea
aliter verwach
ht
wordt.
Er vindt bijvoorbeeld vroegtijdig een
e wisseling
g van leerkra
acht plaats in
n een klas. O
Of de ontwikk
keling van ee
en
specifiekk kind plaatstt ouders en leerkracht vo
oor een raads
sel. Of er gebeuren dingeen in de klas
s, tussen kin-deren on
nderling, waa
ar je samen met
m kinderen
n, ouders en leerkrachten
n door heen moet en omh
heen moet
staan.
Als je hie
er dan samen uit komt do
oor in verbind
ding te gaan
n en je stuit op nieuwe moogelijkheden, nieuwe wegen, is d
dat een van de
d aspecten die ons werkk op school zo
z vreselijk boeiend
b
en affwisselend maken.
m
Het
woord "kkunst" valt da
an wel eens, zoals de ou de Rudolf Stteiner dat zo mooi kon zeeggen: opvoe
eden is een
vorm van
n kunst. Kun
nst omdat je met
m elkaar in
n het sociale "kunstig bez
zig bent", hett kind, de kla
as probeert te
e
begrijpen
n en hierop anticipeert,
a
acteert
a
en 'insspeelt', waarrdoor er nieuwe mogelijkhheden ontsta
aan en nieuw
we
stappen in de ontwikkkeling kunne
en worden ge
ezet.
Namenss leerkrachten
n en medewerkers wens en wij jullie allemaal
a
een goed nieuwj
wjaar toe met nieuwe avon
nturen, nie
euwe mogelijkheden waa
ardoor nieuw
we wegen be
ewandeld kun
nnen wordenn en een rijke
e omgeving
ontstaat waar kinderen en volwas
ssenen zich ontwikkelen kunnen.
Ines Sch
heffer
Schoolle
eider Vrije scchool Utrechtt

Driekon
ningenspell
Op woen
nsdag 24 jan
nuari zal het Driekoningen
nspel voor de kinderen op
o alle drie dee locaties wo
orden opgevoerd. H
Het is een spe
el van de oud
ders van Vrijje School Utrrecht voor de
e kinderen enn leerkrachte
en van onze
school. O
Ouders zijn van
v harte we
elkom te kijke
en, het hoeft niet. Het spe
el duurt zo’n 20 minuten.
Voor wie
e van de oud
ders volgend jaar mee zo u willen doen met het ge
ezongen drieekoningens
spelletje zijn er
nog twee
e repetitie-da
ata om mee te
t komen kijkken!
We wille
en jullie van harte
h
nogmaa
als uitnodige
en mee te komen kijken, zodat volgennd jaar missc
chien een exxtra
groep ka
an ontstaan.
Hieronde
er staan de repetitie
r
data
a:

14 jan. 0
09.45-12.15 (locatie Hiërronymusplan
ntsoen)
21 jan. 0
09.45-12.15 (locatie Maliiebaan)
Opgeven
n bij Liesbeth
h Bos: liesbe
eth.bos@cassema.nl
Philia de
e Vries

ool Utrechtt
Inspecttie bezoektt Vrije Scho
De onde
erwijsinspectiie bezoekt onze school o
op maandagm
middag 29 en op dinsdagg 30 januari. Dinsdag be-zoekt zij de klassen zelf,
z
locatie Maliebaan
M
en
n Hieronymu
usplantsoen. De laatste kkeer was in 2013.
2
De inspectie ccontroleert het functionerren van het b
bestuur, scho
ool, leerkrach
hten en natu urlijk of de onderwijskwa
aliteit op on
nze school voldoende
v
ge
eborgd is.

Lezing over “Gren
nzen en be
egrenzing” door Loïs Eijgenraam
m 30 januaari voor alle
e ouders va
an
alle loc
caties van Vrije
V
Schoo
ol Utrecht
In navolg
ging van de lezing
l
over antroposofie
a
die 28 novem
mber plaatsv
vond zal op ddinsdagavond 30 januari
2018 Loïïs Eijgenraam
m een lezing
g houden. Lo
oïs is auteur van
v verschillende boekenn waaronderr Liefdevolle
begrenziing, Gezond
d hechten en Je kind bete
er begrijpen. Deze avond kun je een aantwoord krijjgen op vragen
als: “Gre
enzen, waar dienen zij toe
e in de opvo eding?” en “W
Welke grenz
zen zijn nodigg, welke overbodig en wie
bepaalt d
dit?”. De leziing begint om
m 20.00 uur e
en vanaf 19.45 uur is er gratis
g
koffie een thee. De kosten voor
e met een ric
deze lezzing bestaan uit een vrijw
willige bijdrage
chtbedrag va
an € 10,-.

Waldorrf Utrecht bedankt
b
alle
e ouders e
en kinderen
n van de VSU.....
..... die zzich afgelope
en donderdag
g en vrijdag o
op stel en sp
prong belangeloos en meet enthousias
sme hebben
ingezet vvoor een flye
er-actie. Dankzij alle hulp
p was het nog
g veel eerderr klaar dan w
we hadden ve
erwacht. Zo
hebben w
we vele Utre
echters kunne
en informere
en over de ko
omst van dez
ze nieuwe m
middelbare vriijeschool.
Nogmaa
als enorm bedankt!

Voor wie
e nieuwsgieriig is naar hoe een en and
der eruit gaa
at zien en wie
e er les komeen geven: za
aterdag 20 ja
anuari van
n 9.30 - 13.0
00 houdt Walldorf Utrecht open dag, aan
a de Van Asch
A
van Wijcckskade 20. Iedereen is
van harte
e welkom!
Wouter vvan Daalen, Judith Deynen, Carlijn H
Holwerda,Seb
bastiaan ten Hove, Bas vvan Laar, Linda Scheeress,
Rianne T
Tigelaar en Vera
V
van Vils
steren

Waldorrf 100
We ontvvangen op de
e hoofdlocatie
e ansichtkaa
arten van vrijescholen uit de hele were
reld. Vanuit alle
a drie de
locaties hebben de klassen
k
vana
af klas 1 ook kaarten vers
stuurd aan an
ndere vrijesccholen. Er is ter gelegen-heid van
n het 100-jarig bestaan va
an de vrijescchoolbewegin
ng een (enge
elstalige) film
m te zien op Youtube:
Y
Waldorf 100 - The Fiilm (https://yo
outu.be/wfecc6eF4I_4)

Katern Hieronymu
usplantsoe
en
Fiets ge
estolen op schoolplein
Afgelope
en week werd er een kind
derfiets gesto
olen onder schooltijd. He
eel vervelendd. Dat gebeurd regelmatig
g
zo midde
en in de stad
d. Zorg voor 2 sloten, ookk op kinderfie
etsen!

Personele informa
atie
•
•

JJuf Lieke is donderdag
d
weer
w
begonne
en met reïnte
egreren in ha
aar kleuterklaas. Fijn dat ze
z er weer is!
JJuf Femke ve
ervangt tot de
d zomer in d
de klas van Lonneke
L
en Anne-Fleur.
A
A
Anne-Fleur is met
zzwangerscha
apsverlof.

Transparanten gema
aakt door lee
erlingen van kklas 6 HP

Katern Maliebaan
n
Persone
ele informattie
Juf Lean
nne gaat 15 maart
m
met zw
wangerschap
psverlof. We zijn druk bez
zig met het vvinden van een geschikte
e
invaller. Er lopen gessprekken.
anten, die in de school hangen, maakkten!
We dankken de ouderrs die de mooie transpara
n schoolreg
gels
Plein- en
Komende week hang
gen de afspraken rondom
m plein en sc
choolregels op
o de twee tooegangsdeurren. Alvast
dank voo
or het navolg
gen!
Namen v
van de kleuterklassen op
o de Malieb
baan
Op de M
MB hebben de
d kleuterklas
ssen nu de n
naam van ee
en edelsteen. De stenen zzijn te bewon
nderen in het
raam, na
aast de klasd
deur, op een prachtig pla nkje. Wat zijn de namen?
? Klas Corryy An- bergkris
stal, Klas
Léanne e
en Sonja- rozenkwarts, klas
k
Marrie- a
amethist.

Katern Leidsche Rijn
Toelichting Driekoningenspel.
Het spel duurt zo’n 20 minuten. Waarschijnlijk zal de voorstelling in de zaal van de scouting plaatsvinden,
maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Als dit het geval is, zijn jullie als ouders van harte welkom. Moeten
wij het in een lokaal op school opvoeren, dan ontbreekt daarvoor helaas de fysieke ruimte. Jullie horen het
nog!
NB: Voor wie volgend jaar mee zou willen doen met het gezongen driekoningenspelletje zijn er nog twee
repetitie-data om mee te komen kijken.
Vanuit onze locatie heeft Linda Weltevreden afgelopen repetitie al meegekeken en geholpen!
We willen jullie van harte nogmaals uitnodigen mee te komen kijken, zodat volgend jaar misschien een extra
groep kan ontstaan.
Personele mededelingen LR
Juf Bien heeft afscheid genomen van klas 2/3. Zij wordt opgevolgd door juf Margot Schermer.
Herverdeling kleuterklassen Leidsche Rijn
De herverdeling van onze kleuterklassen komt dichterbij. Vanaf 5 maart aanstaande start er een derde
nieuwe kleuterklas waar nu de BSO in zit. We zijn druk doende om een zo evenwichtig mogelijke verdeling
te maken over de drie klassen. Ook zijn we volop bezig om een lieve en goede kleuterjuf(fen) te vinden voor
de nieuwe klas. We hopen over twee weken duidelijkheid te kunnen geven over hoe het er na de krokusvakantie uit zal zien met de kleuterklassen.
Ingezonden mededelingen:
Reminder:
Ruilen is beter voor het milieu en beter voor je portemonnee! Daarom gaan we op zondag 21 januari aanstaande voor de zesde keer 'swappen' op de Vrije School Utrecht, vestiging Leidsche Rijn, Componistenlaan
8. Heb jij ook te kleine baby-, peuter-, kinderkleding of miskoopjes in de kast? Gun deze een tweede leven
en ga zelf op zoek naar een ‘nieuwe’ outfit voor je kleintje(s).

