Nieuwsbrief 15 november 2019

Agenda november
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
18 nov
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
20 nov
Ouderavond klas MB 2
21 nov
Ouderavond klas HP 6
30 nov
Adventsmarkt HP van 11.00 – 13.30 uur

Agenda december
5 dec
6 dec

Sinterklaasfeest, alle klassen om 13.00 uur vrij
Alle klassen beginnen om 9.30 uur

19 dec
20 dec
21 dec

Kerstspel, alle klassen om 13.00 uur vrij
Kerstviering, alle klassen om 13.00 uur vrij
Begin kerstvakantie

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen weken zijn mij verschillende vragen gesteld over het sinterklaasfeest. Vorig jaar hadden wij
een Surinaamse Piet. Hier zijn verhalen over ontstaan. Omdat wij als school vooral geen kramp willen en we
Sint een feest van iedereen vinden, willen we graag ons standpunt delen:
De viering van Sinterklaas is een belangrijke traditie in Nederland. Ook op onze school neemt de viering van
Sinterklaas een belangrijke plaats in. De laatste jaren is er veel discussie en zelfs ophef geweest rondom de
figuur van Zwarte Piet. Ouders vroegen ons in de afgelopen periode naar ons standpunt in deze kwestie.
Hierbij willen we u hier over graag informeren.
Sinds 2013 is het maatschappelijk debat over de figuur van Zwarte Piet in Nederland op gang gekomen. Nederland is verdeeld over de vraag of de figuur van Zwarte Piet als racistisch of discriminerend moet worden
beschouwd. Veel Nederlanders zijn er van overtuigd dat Zwarte Piet nooit is bedacht om te kwetsen, maar
men kan niet om het feit heen dat de figuur van Zwarte Piet door velen als racistisch wordt ervaren. Hoe dan
ook is de kwestie de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt.
Op 4 november 2014 heeft het College Rechten van de Mens een oordeel uitgesproken dat in deze zaak
van groot belang is. Zo zegt het College onder meer:
1. Een school heeft de verplichting om te zorgen voor een discriminatie vrije omgeving.
2. De figuur Zwarte Piet kent discriminerende aspecten die, ook al zijn ze niet-racistisch bedoeld, wel als
kwetsend worden ervaren.
3. Het gaat er niet om, om de figuur ʻPietʼ af te schaffen. Het gaat erom de figuur zodanig aan de kinderen
op school te presenteren dat die is ontdaan van negatieve stereotyperingen.
Ook bogen in 2015 mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties (VN) zich over de figuur van Zwarte
Piet. De betreffende commissie adviseert Nederland om te zoeken naar een redelijke balans: 'Bijvoorbeeld
met een ander uiterlijk van Zwarte Piet, met respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten van
alle inwoners van het landʼ.
Het bestuur van onze school heeft in deze kwestie een standpunt ingenomen. Dit standpunt is ook afgestemd met de andere schoolbesturen en geldt dus in grote lijnen voor heel de stad Utrecht.
Met inachtneming van de uitspraak van het College Rechten van de Mens, het advies van de VN en het
voortgaande maatschappelijke debat, is de school van mening, dat de figuur van Zwarte Piet op termijn dient
te worden ontdaan van stereotype kenmerken als zwarte huidskleur, kroeshaar, gouden oorringen en dikke,
rode lippen en dat wordt gesproken over ʻPietʼ.
Het allerbelangrijkst is dat ieder kind zich op zijn gemak voelt tijdens het Sinterklaasfeest en er plezier aan
beleeft. In de afgelopen jaren hebben wij de verandering in de verschijning van de Pieten al doorgevoerd.

Tijdens ons Sinterklaasfeest zullen natuurlijk hele lieve, vrolijke Pieten de Sint begeleiden en helpen. De Pieten zullen ontdaan zijn van de bekende stereotype kenmerken. Wat ons betreft staat niets een leuk en gezellig Sinterklaasfeest in de weg!

ADVENTSMARKT zaterdag 30 november
Donker is de aarde, de bomen zijn haast kaal
Voor ’t kwaad bewaar’ons, de dapp’re Michael- de dapp‘re Michael
Heilige Sint Maarten, hij schonk ons offerkracht,
Advent is nu gekomen, en heel de wereld wacht- en heel de wereld wacht.
Nicolaas wil helpen, een beter mens te zijn
Opdat het Kerstlicht strale, in onze harten rein- in onze harten rein.
De eerste adventszondag valt op zondag 1 december. De advent is
in het christendom de benaming voor de aanloopperiode van vier
weken naar kerst. In de week na de vierde adventszondag vindt het
kerstfeest plaats. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Het verstrijken van de adventsweken
wordt aangegeven door de kaarsen op de adventskrans: elke zondag wordt er een nieuwe kaars aangestoken.

Om als gezin al een beetje in kerstsfeer te komen is er op zaterdag 30 november van 11.00 uur tot 13.30 uur
onze gezellige adventsmarkt op het Hieronymusplantsoen. Er is van alles te doen.
In de kleuterklassen en klas 1 tot en met 4 is een kerstknutselactiviteit. Koekjes bakken, sfeerlichtjes maken,
kaarsen versieren, en nog veel meer. In de zaal is het restaurant, daar kun je door ouders en kinderen zelfgemaakte taarten en hartigheden en drinken kopen. De knutselactiviteiten en het eten en drinken kun je betalen met een stempelkaart (schaapjes): daarvoor is kleingeld handig.
Er worden kerstliedjes gezongen en gespeeld door kinderen tussen 12.00u en 12.45u (zie inschrijflijst op de
vitrinekast in de hal van het HP). Ook staan er verkoopkraampjes met prachtige handgemaakte spulletjes,
Kerstkaarten en kinderspeelgoed in Sint- en Kerstsfeer. Ook de zesde klas verkoopt kerstspulletjes voor hun
kamp.

Het Gezongen Driekoningenspel
In de traditie van de afgelopen 12 jaar zal ook in januari het 'Gezongen Driekoningenspel' uitgevoerd worden
op het Hieronymusplantsoen en de Maliebaan.
Leidsche Rijn heeft sinds vorig jaar een eigen spelersgroep.
Deze uitvoeringen worden traditiegetrouw door ouders verzorgd.
Het gaat hier om een tableau-achtig gezongen spel rond de komst van de Koningen en het geven van de
geschenken.

Voor ons spel zijn we nog opzoek naar een extra zanger, zodat in januari met het repeteren begonnen kan
worden. Het leukste zou zijn als dit iemand van de Maliebaan zou kunnen zijn, zodat de groep ook echt uit
spelers van beide locaties bestaat.
Belangrijk is dat je enigszins makkelijk kan zingen en een eenvoudige choreografie kunt lopen, naast dat je
het leuk vind de krachtige beelden in het spel kwaliteit te geven met een fijne groep spelers.
Hieronder het repetitieschema zoals het voor nu gepland is:
Eerste kennismakingsbijeenkomst: 9 december 20 uur (Geertestraat 19)
Repetities op: 5-12-19 januari (tijd definitief maken op 9 december > voorkeuren gaan nu
richting avond 19-21u op de MB/HP)
Generale: 21 januari (18u-20u)
Uitvoeringen: 3 uitvoeringen op 22 januari (7u-13u)
Graag aanmelden bij: morivandenbergh@gmail.com

Katern Hieronymusplantsoen
Parkeren fietsen
Vriendelijk verzoek om bij het brengen en halen uw fiets niet in de toegang naar het plein te stallen.

Katern Maliebaan
Uit klas 5
Klas vijf heeft de afgelopen twee weken periode plantkunde gehad, gegeven door onze stagiaire Emily. De
eerste dagen hebben we de paddenstoelen bestudeerd en geleerd dat ze een groot schimmelnetwerk onder
de grond hebben. Op de groene strook op de Maliebaan zijn veel verschillende paddenstoelen te vinden, die
we na deze speurtocht hebben nagetekend in onze periodeschriften. Na de paddenstoelen hebben we geleerd over de korstmossen, mossen, wieren, paardenstaarten en varens. Een leerzame, kleurrijke periode
waarin veel getekend, geschilderd en vorm getekend is.

De week voor de plantkunde periode hebben we, in korte tijd, het Sint Maarten-toneelstuk ingestudeerd. Met
trots kijken we terug op een vuurrijke, stevige toneelvoorstelling tijdens ons Sint Maartenfeest, te zien op
deze prachtige foto's!

De komende periode verdiepen we ons in de geschiedenis van Oud-India, het Oude-Perzië, Mesopotamië
en de Egyptenaren. Over 2 weken is onze derde topografie overhoring over de landen Spanje, Frankrijk en
Portugal en zullen we voor die tijd naar een spreekbeurt van een klasgenoot gaan luisteren.
Herfstgroet, juf Simone

Katern Leidsche Rijn
Geslaagde Herfstmarkt
Op zaterdag 2 november jl. was op onze locatie de Herfstmarkt. Ondanks het regenachtige weer bij de start
van de markt, waren er toch velen die de regen getrotseerd hebben. Er waren leuke activiteiten, zoals het
boetseren van een paddestoel die vervolgens geschilderd en wel in een glazen potje verscheen, een tafelpoppenspel, de Grabbelfee, een muziekworkshop, een tentoonstelling, kraampjes die hele mooie spulletjes
verkochten, goeie koffie en heel veel lekkers. Via deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken voor hun
bijdragen!
Mocht je leuke foto's hebben, dan mogen die gemaild worden naar leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl.

Oproep
Ik, Lara Brummans, ben euritmieleerkracht op de locatie Leidsche Rijn. Wij, mijn man Jiri en onze kinderen,
zijn per direct op zoek naar een woning, 2 of 3 kamers zou al heel fijn zijn. Mocht u iets weten dan horen wij
dit graag. Dat kan op telefoonnummer 06-37410871 of per mail laraeuritmie@icloud.com.
Juf Lara (vakleerkracht euritmie)

Oproep
Voor het kerstspel, wat we op donderdag 19 december 's ochtends opvoeren voor de kinderen, zijn we nog
op zoek naar muzikanten. Wie wil er mee doen? Graag opgeven via leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl.

Ziekmeldingen
Het ziekmelden gaat als volgt:
Stuur bij ziekte of als je niet op tijd op school kunt zijn om je kind op te halen een sms-bericht naar onderstaand nummer en schrijf daarin om welk kind het gaat, in welke klas het zit en waarom het afwezig is (houd
het kort). Er kan niet gebeld worden met dit nummer en whats-app kan ook niet.

Het telefoonnummer is: 06-12298167

Noodlokalen
De noodlokalen staan, zijn mooi ingericht en alles doet het.
Het enige probleem is dat de parkeerplaatsen voor het gebouw, voor de fietsenrekken, gebruikt worden. Dit
zorgt nu af en toe voor mogelijk gevaarlijke situaties. We zijn bezig om grote bakken, zoals fruitkisten met
daarin bijvoorbeeld beplanting, te vinden om die zo neer te zetten dat dit probleem wordt opgelost.
Mocht er iemand zijn die ons kan helpen aan dergelijke bakken te komen, dan horen we dat graag. Je kunt
daarvoor onze conciërge Simon aanspreken.

Ingezonden mededelingen:
Van harte nodigen wij je uit voor het 12de en laatste symposium Gezondmakend Onderwijs dat gehouden
wordt op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 november 2019 in Amsterdam, zie bijlage.
Meer geld in het onderwijs steken is prima maar geef vooral de leraar zijn autonomie weer terug om pedagoog te kunnen zijn. Laat de school weer een plek zijn waar leraren en leerlingen elkaar met plezier ontmoeten, waar gezondheid en ontwikkeling samen gaan, waar het onderwijs ‘in de allerhoogste zin een dienst aan
de gemeenschap kan worden genoemd’.
Zie www.gezondmakendonderwijs.nl
Hartelijke groet,
Namens de voorbereiders van de symposia Gezondmakend Onderwijs
Jacques Meulman

