Nieuwsbrief 15 maart 2019
Agenda maart
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
21 mrt
Muziekavond HP

Agenda april
4 apr
Ouderavond klas MB 3
8 apr
Ouderavond kleuterklassen MB
9 apr
Ouderavond klas Ali/Femke, 2e klassen HP, MB en LR
10 apr
Ouderavond kleuterklassen Annefleur/Lonneke, Elisabeth en Lieke/Duco
16 apr
Ouderavond klas HP 3
17 apr
Ouderavond kleuterklassen LR en klas MB 1
18 apr
Ouderavond klas HP 1
18 apr
Paasviering, alle klassen om 13.00 uur vrij
19 t/m 22 apr Paasvakantie
25 apr
Ouderavond 4e klassen HP, MB en LR, klas LR 3
27 apr
Begin meivakantie
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Vandaag een korte nieuwsbrief omdat we staken. We slapen uit tot 12:00 uur: We zijn moe van het leraren
tekort. We willen gelijk betaald worden met docenten uit het VO omdat we de gelijke scholing hebben en wat
we vooral willen is doorgaan met dit werk want we zijn er trots op dat we in het basisonderwijs werken en al
helemaal op Vrije School Utrecht.
Daarna komen we bij elkaar en eten gezamenlijk een leraren en medewerkers verwen maaltijd en hebben
we een programma. Wij zijn als medewerkers eigenaar van deze school. Daar halen we inspiratie uit, het is
een moderne vorm van lerarenzelfbestuur. We willen onze coöperatie verder ontwikkelen. We zijn niet perfect maar we doen ons best om zo goed mogelijk vanuit ons menszijn en onze professionaliteit met de klassen en de kinderen en elkaar te werken op basis van vertrouwen dat we het samen met elkaar en met jullie
doen.

Met groet, namens de medewerkers van de Vrije School Utrecht
Ines Scheffer

De lente Seizoener komt over een paar weken uit met daarin ons schoolblad!
Voor Pasen komt de Seizoener met daarin ons eigen Lenteblad uit, gemaakt voor en door ouders van onze
school. Het rekenonderwijs van onze doorlopende leerlijn wordt deze keer geportretteerd met schitterende
foto’s.

Wil je adverteren in ons schoolblad?
Adverteren met je bedrijf(je), laat het ons weten: schoolkrantredactie@vrijeschoolutrecht.nl. Met de verdiensten van de advertenties hopen we een deel van de gemaakte kosten terug te verdienen.

Katern Hieronymusplantsoen
Muziekavond
Op donderdag 21 maart vindt de Muziekavond plaats. Leerlingen van het Hieronymusplantsoen laten horen
wat ze kunnen spelen op hun muziekinstrument, of wat ze kunnen zingen natuurlijk! Leuk ook om eventueel
samen te spelen voor publiek! Alle leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen luisteren. Het
beloofd weer een mooie avond te worden!
De avond begint met een mogelijkheid om samen te eten. Vanaf 17:30 uur staat er soep en brood klaar. Om
18:00 uur begint het programma. Ook luisteraars zijn van harte welkom om mee te eten! Wel graag opgeven
via het inschrijfformulier dat bij Maurice ligt.
De catering van deze avond wordt geregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp aan het
einde van het schooljaar. Voor 5 euro p.p. is er soep en brood inclusief koffie/thee en iets lekkers in de
pauze. Mensen die niet van tevoren komen eten kunnen in de pauze los koffie/thee en iets lekkers kopen.

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Huisvesting: een positief gebaar naar de gemeente!
Onze school, en de gemeente met ons, is drukdoende met onze tijdelijke uitbreiding en toekomstige huisvesting. Hierover hebben we jullie in de voorgaande nieuwsbrieven al op de hoogte gebracht.
Myrthe, de moeder van Josje (klas 2) en Marie (kleuterklas), had een heel mooi idee: laten we een gebaar
maken naar de gemeente om hen wijsheid toe te wensen bij hun besluitvorming.
Daarom willen we nu met alle kinderen van onze locatie van gekleurde vouwblaadjes zwaantjes te vouwen
met daarop een tekeningetje of positieve wens/woord, deze in een grote glazen pot te stoppen en die dan
aan te bieden aan de wethouder of ambtenaar die over onze huisvesting gaat. Ook ouders worden uitgenodigd een zwaantje te vouwen.
Volgende week maken de leerkrachten samen met de kinderen de zwaantjes en ook jullie kunnen op school
een vouwblaadje pakken (liggen bovenop de vitrine in de hal) en een zwaantje vouwen. Op 22 maart staat
de glazen pot op de jaartafel in de hal en kunnen de zwaantjes daar in.
Via deze link http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Zwaan_01/ kun je zien hoe het zwaantje gevouwd
moet worden.

Ingezonden mededelingen:

