Nieuwsbr
N
rief 16 ju
uni 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a juni
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
20 jun K
Kennismakin
ngsavond voor ouders va
an de nieuwe
e 1e klassen, alle locatiess
23 jun V
Viering St. Ja
an ’s avonds
s, alle klasse n om 13.00 uur
u vrij
27 jun P
PO in Actie:: de school begint om 0
09.30 uur!

Agenda
a juli
3 jul
7 jul

A
Afscheidsrecceptie vertrek
kkende colle
ega’s, 15.00 uur
u op HP
L
Laatste scho
ooldag, alle klassen
k
om 1 3.uur vrij

Het Sin
nt Jansfee
est
De zon h
heeft zijn ho
oogste punt bereikt,
b
de zzwaluwen roe
epen, de sap
ppen stromenn, het Sint Janskruid
bloeit, SSint Jan is in aantocht. 24 juni, de naaamdag van Johannes de
e Doper, is of
officieel Sint-Jansdag.. Johannes de
d Doper hee
eft Jezus van
n Nazareth gedoopt in de
e Jordaan. Inn het leven van
v
Johannes was het mottief: ‘hij moe
et groeien, ik moet afneemen.’ Op 24
4 juni is
de zon net voorbij zijn
n hoogste pu
unt en alwee
er aan het affnemen. Joha
annes
weg naar binnen, de
vraagt onss alle zomersse ervaringen mee te nemen op de w
inkeer naa
ar de midwin
ntertijd.

Aarde, water,
w
win
nd en vuurr
Met ritue
ele handelin
ngen en feestten beleefde
e de mens va
anaf de vroeg
gste tijden dde keerpunte
en in het
jaar; in het voor-en najaar de da
ag- en nachttevening (ron
nd Pasen en rond Michaëël), de dag en
n de
winterzonnewende (rond
d Kerstmis) een
nacht zijjn dan even lang, in evenwicht- Midw
Zomerzo
onnewende: Sint-Jan.
Van oudssher werd diit feest buite
en gevierd. M
Met al onze zintuigen
z
kunnen we waaarnemen wa
at in de
d aarde
natuur leeft: de stevvigheid van de
nze voeten, de beweging
g van het
onder on
stromende water, dee wind en de
e
dansend
de vlammen vvan het Sint
Jansvuur. We raken een beetje buiten
v de warm
mte en het bu
uiten
onszelf van
zijn. Dan
nkbaar voor alles wat lee
eft in
verbondenheid met de aarde, de
e lucht,
er en het vuuur.
het wate

Gegroet bonte bloem
men en kruid
den zo schooon
Jullie to
ooien de aard
de met een kleurige
k
krooon!

eten u, ster, met uw stra
alende
Wij groe
licht
olk en de
Gegroett broeder winnd, en de wo
bliksemsschicht
Gegroett zuster wateer, verfrissend en
rein
Gegroett broeder vuuur met uw
vlammende schijn

Locatie
e Sint Janssfeest
Elk jaar (als de elem
menten het to
oelaten) vierren we met de hele scho
ool het Sint JJansfeest op het
grote ve
eld met zandbak en heuvel bij het Th
heehuis Rhijn
nauwen (Rhijjnauwenselaaan 16 3981 HH
Bunnik)- als je met je
j rug naar het
h Theehuiss staat de tw
weede weg lin
nks. Dit jaarr op vrijdag 23
2 juni.
1
uur uitt.
We zijn die dag om 13.00

Programma
Het feesst begint om 17.00 uur met
m het zoeke
en van een picknickplek
p
. Als ouders van een klass bij
elkaar in
n de buurt ga
aan zitten, maakt
m
dit de aansluiting voor nieuwe
e ouders makkkelijker.

Programma:
17.00 - 17.30 uur:
17.30 - 17.35 uur:
17.35 - 17.50 uur:
17.50 - 18.00 uur:
18.00 - 18.45 uur:
18.45 - 19.10 uur:
19.10-19.30 uur:
•
•
•
•
•

picknickplek zoeken op het grote veld
leerkrachten dansen ‘In het midden van de zomermaand’
Hierna vormen ze met ouders en kinderen een grote kring.
dansen met z’n allen: Zevensprong en de Rivier de Rhône
Sint Jansvuur wordt aangestoken
picknicken
met zijn allen zingen rond het vuur (Als de zon is heengegaan, Flamme
empohr, Hoor je het zingen van het vuur, Hoog laait het vuur)
SPRINGEN over ’t vuur!
voorstelling door leerkrachten

Neem je eigen picknickmand mee met eten voor je gezin (en eventuele anderen). Spelletjes
voor als de kinderen al klaar zijn met eten: (diabolo, badminton, jeu de boules, etc). En
niet vergeten: bloemenkransen voor in je haar!
Zorg voor katoenen kleding met het oog op het vuurspringen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen; kinderen gaan met begeleiding naar
het toilet in het Theehuis en spelen niet in de bosjes in verband met overlast voor de buren.
Controleer de kinderen na afloop van het feest op teken!
Ouders gevraagd om mee te helpen bij het verzorgen van het vuur en het begeleiden van
het vuurspringen: graag mailen aan e.stoffers@vrijeschoolutrecht.nl.

Wij wensen iedereen een zonnige Sint Jansviering!
Elisabeth en René

Afscheidsreceptie van vertrekkende collega’s:
meester Fred, juf Anne, juf Marleen, meester Koos (muziek), Meester Ward (pianobegeleiding
euritmie).
Dit jaar nemen we, zoals jullie hebben kunnen lezen, afscheid van een heel aantal dierbare collega’s.
Niet alle ouders kennen hen maar ze hebben vele jaren inzet geleverd voor de school. De een gaat
met pensioen en de ander gaat een nieuwe uitdaging aan elders. We zullen hen missen! Als het een
klassenleerkracht betreft, wordt er met de ouders/kinderen apart afscheid genomen, daarover krijgt u
bericht. Maar heeft u de behoefte om de betreffende persoon nog eens extra de hand te schudden,
geluk te wensen of te bedanken en herinneringen op te halen dan kan dat onder het genot van een
hapje en een drankje op maandag 3 juli om 15:00 uur op het Hieronymusplantsoen.
Onze collega IB-ers Hetteke Jiminez en Rozemarijn Tiggelaar gaan niet weg. Maar Hetteke gaat
alleen op de Maliebaan werken en Rozemarijn op Leidsche Rijn.
Iedereen is van harte welkom!

Inhoudelijke pedagogische vergaderingen van de leerkrachten
Met het lerarenteam maken we op de vergaderingen niet alleen praktische afspraken. Vanaf volgend
jaar hebben we om de week afwisselend inhoudelijke pedagogische vergaderingen waarin we samen
studeren op pedagogische onderwerpen en de kinderen en de klassen bespreken. Dit heet de
inhoudelijke pedagogische vergadering (IPV).
Zo hebben we bij voorbeeld in deze laatste weken van het schooljaar terugkerend in het IPV de
overdracht van de oudste kleuters naar de eerste klas op de agenda staan. Er is natuurlijk ook een
digitaal leerlingvolgsysteem. Maar wij vinden mondelinge overdrachten, bewust met elkaar over
kinderen spreken, belangrijk. Samen kijken, met collega’s zoeken naar wat het kind, de klas nodig
heeft, is het uitgangspunt van de pedagogische vergadering.
Ter voorbereiding van deze warme overdracht heeft de nieuwe leerkracht al een bezoek gebracht aan
de kinderen in de klassen om de kinderen hier te zien in de omgeving waarin ze zich prettig voelen en
“thuis” zijn. Dit bezoek verloopt soms ongemerkt, omdat kinderen bijvoorbeeld zo in hun spel zijn dat
ze hun nieuwe leerkracht nauwelijks opmerken.
Later gaan de oudste kleuters al een keertje, nog voor de zomervakantie, op bezoek in het klaslokaal
en bij hun nieuwe meester/juf. Dat wordt al veel bewuster beleefd en is heel spannend voor de meeste
kinderen. Hierna voelen ze zich vaak wel heel groot en zijn ze klaar om op de laatste schooldag
afscheid te nemen om naar de eerste klas te gaan.

Op de eerste schooldag speelt de kleuterleerkracht een laatste keer een rol om de kinderen
symbolisch bij deze overstap naar de eerste klas te helpen, waarna de kleutertijd van het kind is
afgesloten en een nieuwe fase begint.
Bij de pedagogische overdracht in de IPV vertellen de kleuterleerkrachten aan de nieuwe eerste klas
leerkracht over hun oudste kleuters. Alle leerkrachten van de locatie zijn hierbij aanwezig en luisteren
mee. Over ieder kind wordt in een paar woorden wat verteld. Wat is kenmerkend en eigen aan dit
kind? Welke behoeften liggen er? Aan de hand van deze gegevens onderzoeken we gezamenlijk in
het team wat deze groep kinderen, deze nieuwe klas, nodig zou kunnen hebben van de leerkracht en
wat we de klas en kinderen ‘toewensen’.

PO IN ACTIE: TEKEN DE PETITIE! INVESTEER IN ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de
kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige
basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in
andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke
andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs
overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.
Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te
houden.
Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen,
ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen
probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of
staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt. Om
onze zorgen kracht bij te zetten, zullen de basisschoolleerkrachten op 27 juni de deuren van de school
een uur later opendoen.
Een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang
wordt volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel.
Op die dag reizen namens iedere school een ouder en een leraar af naar Den Haag om onze politieke
leiders persoonlijk op te roepen werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van
de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.
U kunt ons helpen om die eis kracht bij te zetten door de volgende petitie te ondertekenen:
Ja, ik teken de petitie omdat ik vind dat leraren in het primair onderwijs recht hebben op een eerlijk
salaris en minder werkdruk; en alle kinderen recht hebben op de best mogelijke leerkracht!
http://www.pofront.nl/petitie
Thijs Roovers – POinactie
Jan van de Ven - POinactie
Liesbeth Verheggen - Algemene Onderwijsbond
Petra van Haren – Algemene Vereniging van Schoolleiders
Loek Schueler – CNV Onderwijs
Jillis Veenstra – Federatie van Onderwijs Vakorganisaties
Han Busker – FNV
Rinda den Besten - PO Raad

Onderwerp: Meedoen aan de landelijke actie 27 juni
Beste ouders,
De leerkrachten van de Vrije School Utrecht hebben besloten om op dinsdag 27 juni mee te
doen aan de landelijke actie door een uur later te openen.
De deur blijft dus dicht tot 9.30 uur.
Zoals u waarschijnlijk allen wel heeft mee gekregen in de media gaat het om het signaal wat
we als onderwijsland willen afgeven aan de overheid, daar willen wij als school ook ons
steentje aan bijdragen.
Voor meer informatie zie boven of u kunt deze website bezoeken: www.poinactie.nl

Met vrie
endelijke gro
oet,
namenss de leerkra
achten van de
d Vrije Sch
hool Utrecht,
Anne Scchol
Voor in
n de agenda
a
De initiattiefgroep voo
or de nieuwe
e middelbare Vrijeschool in Utrecht no
odigt alle oudders van harrte uit
voor een
n informatievve en interacttieve lezing o
op donderdag 7 septemb
ber.
Gastspre
eker is Aziza
a Mayo, lecto
or aan de Ho geschool Leiden op het gebied
g
van W
Waarde(n) va
an het
Vrijescho
ool Onderwijjs. Centraal tijdens
t
de lezzing staan vrragen als: wa
at hebben jonngeren in de
eze tijd
nodig, en
n hoe kunnen we dat vorrmgeven in e
eigentijds (vo
oortgezet) Vrijeschool ondderwijs?
De bijdra
age van oude
ers is hierbij zeer waarde
evol.
Wil je hie
erbij zijn? No
oteer dan vas
st in je agend
da:
donderdag 7 septem
mber
20.00 - 2
21.30 u
Locatie: zaal VSU Hiieronymuspla
antsoen 3.

Locatie
e Hieronym
musplantsoen
Ouderk
koor
Aankomende week in de aanloop
p naar het sin
nt Jansfeest zingt het ouderkoor o.l.vv. Jannelies
Vermeullen weer elke
e ochtend va
an kwart overr acht tot kwa
art voor nege
en op de trapppen van de school.
Iedereen
n is van harte
e welkom om
m te komen lu
uisteren in de
e hal van de school. Wiee weet zingen
n we met
mooi we
eer ook nog eens
e
buiten op
o het plein.
Jarenlan
ng heeft Hanne Cools-Me
elief de organ
nisatie van het
h koor op zich genomenn. We willen haar
hartelijk bedanken vo
oor haar eno
orme inzet.

Locatie
e Maliebaan
n
Al w
weken lang timmertijd in
n de kleuterkklassen van de
d
Ma
aliebaan met hulp van ouders. Alle kinnderen moge
en iets
ma
aken! Ouders
s helpen hierrbij, dank hieervoor.

Werkzaamheden zomervakantie
In de zomervakantie vinden een aantal werkzaamheden plaats.
De grootste klus is het vervangen van het dak. Daarbij is het de bedoeling dat ook de beplating van de
lichtstraten wordt vervangen. Hierover vindt nog overleg plaats met de gemeente en de dakdekker. De
beplating wordt vervangen door een type dat meer warmte tegen houdt.
De werkzaamheden zullen ten minste 5 weken in beslag nemen. Als het weer niet mee zit, kan het
langer duren. Als het in de vakantie nog niet is afgerond, zal er na de vakantie worden doorgewerkt.
Het zal dan echter gaan om het afwerken van het dak. Voor zover er gevaar kan ontstaan, zullen
maatregelen worden genomen.
De tweede klus is het vervangen van de puien van beide entree’s, de puien van de tussendeuren
waarbij er eentje verplaatst wordt naar het begin van de gang bij klas 1 en 2, de binnen kozijnen van
klas 1 en 2, de plafonds en verlichting in de 2 vrijkomende lokalen op de 1e verdieping. Dit alles
gebeurt door de aannemer die tot nu toe ook de overige verbouwingen heeft gedaan. De
werkzaamheden zullen in 3 weken klaar zijn.
In het speellokaal zal nieuw marmoleum worden gelegd. Tot slot zal onze klusjesman Ad het 3e
klaslokaal schilderen, lambrizering aanbrengen en een aanrecht plaatsen en in de hal een podium
bouwen.

Ingezon
nden mededeling:

Phantasterei
Droom w
weg op de zo
omerse klankken van Conccerto Cherise,
e, het koor da
at de Duitse RRomantiek muzikaal
m
tot leven
n brengt op 24
2 juni in de Amstelkerk
A
iin Amsterdam
m en op 25 juni in het UCCK in Utrechtt
Op 24 ju
uni en 25 juni 2017 zingt Concerto Chherise Phanta
asterei, een gloedvol
g
proogramma vol
verzonkeen steden, veerloren liefdes, schemer ing en zingende nachtegalen. In het programma dat
teruggrijjpt op de Duitse Romantiek zijn de w
weergaloze Altrapsodie va
an Brahms e n
lichtvoettige Ständchen van Schubert onmisb aar. Cherise begeleidt hierbij samen met pianist Ernst
Paul Fucchs de solist Liselot
L
Anne Schiphorst m
met een man
nnen‐ en vro
ouwenkoor. D
Daarnaast brrengt het
koor praachtige op piano begeleid
de werken teen gehore: Drei
D Chöre van Max Regerr, een weinigg
uitgevoeerde maar indrukwekken
nde composittie voor pian
no en koor; het
h ingetogenn Im stillen
Friedhoff van Hugo Wolf
W en Drei Gesänge
G
(oppus 42) van Jo
ohannes Brahms. A capeella zing Cherrise
het Aben
ndlied van Jo
oseph Rheinb
berger, sameen met het minder
m
beken
nde Morgenllieden de Hymne en
daarnaast Pange Lingua en Virga
a Jesse van A
Anton Bruckn
ner: magistra
ale, diepreliggieuze motettten met
haast symfonische omvang die to
ot de absolu te hoogtepu
unten uit de negentiendee‐eeuwse vocale
muziek b
behoren.
Concert Amsterdam op 24 juni, 20.00u, Am
mstelkerk, Am
mstelveld 10 in Amsterda
am :
Voor kaa
arten: https://www.ticke
etkantoor.nl//shop/amste
elphantasterrei of aan de
e deur
Concert Utrecht op 25
2 juni, 15.0
00u, Marnixzzaal UCK, Do
omplein 4 in Utrecht:
https://w
www.ticketk
kantoor.nl/sh
hop/uckphan
ntasterei of aan
a
de deur
Graag to
ot dan,
Ilse, Joh
hannes , Jorinde , Mori en de andere
e zangers van Concerto Cherise
C

