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Agenda
a februari
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
6 feb M
Maria Lichtm
mis
7 feb S
Studiemidda
ag, alle klasse
en om 13.00
0 uur vrijdag
24 feb A
Alle klassen vrij
25 feb K
Krokusvakan
ntie t/m 5 ma
aart

Agenda
a maart
7 mrt
16 mrt
18 mrt
21 mrt
25 mrt
29 mrt
30 mrt

T
Tafeltjesavon
nd HP en MB
B
T
Tafeltjesavon
nd HP, MB en
e LR
IInloopochten
nd Maliebaan
n
T
Tafeltjesavon
nd LR
IInloopochten
nd Componis
stenlaan
O
Ouderavond klas 1A en 1B
1
L
Lezing Vrijesschoolse media opvoedin
ng? (zie blz 3)
3

Beste ou
uders,
Hierbij de laatste nieuwsbrief voo
or de krokusvvakantie mett de agenda.

Algeme
een voor de
e drie locatties
Onder algemene berrichten comm
municeer ik b
berichten die gelden voorr de ouders vvan elle drie de
locaties. Bij locatie specifieke berrichten comm
municeer ik zo
z duidelijk mogelijk
m
voorr welke locatie het
bericht g
geldt. In de to
oekomst wil ik
i graag drie verschillend
de nieuwsbrie
even uitbrenggen om mee
er in de
behoefte
e van ouderss te voorzien..

Tussen
ntijdsversla
ag
Donderd
dag 23 februa
ari krijgen de
e kinderen uitt de klassen 1 t/m 6 het tussentijdsve
t
erslag mee naar
n
huis.
Aankomende maand
dag ontvange
en de ouderss hier een be
egeleidende brief
b
over, wa
waarin uitgebrreid
beschrevven staat hoe het tussentijdse verslag
g te lezen va
alt. Ik verzoek jullie na dee vakantie he
et
bijgevoe
egde ouderre
eactieformulie
er bij de klasssenleerkrach
ht van je kind
d in te levereen.

Tafeltje
esavond
Op de ta
afeltjesavond
den hebben ouders
o
en kla
assenleerkra
acht de moge
elijkheid kort over de
leerontw
wikkeling van het kind te spreken
s
naarr aanleiding van
v aandach
htspunten vaan de leerkracht en/of
ouders. Een mail ove
er het inschrijven voor de
e tafeltjesavo
ond volgt spo
oedig.

Werkgrroep groei en identite
eit
Graag w
wil ik jullie info
ormeren over de werkgro
oep groei en identiteit. Sa
amen met MR
R, ouders,
aties wordt een
leerkrach
hten en scho
oolleiding van
n de drie loca
e avond in mei georganniseerd waarin we
gezamen
nlijk op onde
erzoek willen uitgaan naa
ar de identiteit van Vrije School
S
Utrechht. Dit met oo
og op
het feit d
dat we een groeiende sch
hool zijn en h
het belangrijk
k is stil te sta
aan bij wie wee zijn en wie
e we
willen wo
orden en hoe
e we de drieh
hoek ouder/kkind/leerkrac
cht in dit licht willen blijvenn vormgeven
n met
elkaar. D
De exacte da
atum ontvang
gen jullie na d
de krokusvakantie.

Zelfeva
aluatie
Inmiddells hebben julllie de inlogc
codes van de
e zelfevaluatie toegestuurrd gekregen.. Ik verzoek jullie de
vragenlijjsten van de zelfevaluatie
e in te vullen . Een heel aantal ouders
s heeft het al gedaan en het
h is
zinvol vo
oor onze schoolontwikkelling. Hartelijkk dank!
Fijne kro
okusvakantie
e toegewenstt,
n Vrije schoo
namens de leerkrach
hten en mede
ewerkers van
ol
Utrecht, Ines Scheffe
er

fo
oto poppensp
pel HP en MB
M

Locatie Hieronymusplantsoen
Fietsen stallen op plein Hieronymusplantsoen
Een vriendelijk verzoek is om bij het brengen en halen van uw kind(eren) uw fiets niet bij de ingangen
neer te zetten. Dit maakt het voor andere leerlingen en ouders moeilijk om het plein op te komen.
Wij willen ouders vragen zo veel mogelijk hun fiets, en m.n. als het om een bakfiets gaat, neer te
zetten in een strook in het midden tussen beide bomen op het plein.

Inloopspreekuur Hieronymusplantsoen
Heb je vragen voor schoolleider of IB-er dan is er een inloopspreekuur op dinsdag 8:30-9:30 uur.

Locatie Maliebaan
Bericht over fietsen parkeren op locatie Maliebaan
We zoeken jullie vriendelijk de fietsen bij het brengen en ophalen van de kinderen op de
Maliebaan niet op de stoep te parkeren in verband met afspraken met buurtbewoners. Hartelijk dank!

Inloopspreekuur Maliebaan
Het inloop spreekuur van de schoolleider en IB-er op de Maliebaan is op donderdag vanaf 8:30-9:30
uur. Heb je vragen, loop gerust binnen!

OPROEP: Wie werkt er mee aan de opbouw van de nieuwe
bovenbouw in Utrecht?
Er komt een middelbare vrijeschool in Utrecht!
Eerder hebben we jullie via de nieuwsbrief geïnformeerd over het initiatief voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs (een bovenbouw) in Utrecht. Als kerngroep hebben we niet stil gezeten. We
hebben met scholen, gemeente, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen om tafel gezeten,
bepaald wat voor school we willen zijn en ontdekt hoe we op afzienbare termijn van start kunnen.
Het is nu tijd voor een hogere versnelling en daarvoor hebben we meer hoofden en handen nodig.
Voor het toedragen van warme harten komen we later bij jullie terug :-). Ook over hoe, waar en
wanneer horen jullie binnenkort meer.

Wat moet er nu gebeuren?
Hoewel er al heel veel werk verzet is, begint een belangrijk deel nu pas. Heel Utrecht en de wijde
omgeving moet nu op de hoogte worden gebracht van de start van deze school. Kortom, werving en
PR! Ook willen we gaan nadenken over de inrichting van het gebouw en de lokalen en hoe we
invulling gaan geven aan bijvoorbeeld de jaarfeesten.

Kom helpen!
Op zaterdag 11 maart houden we een heuse Kick-Off van deze nieuwe middelbare vrijeschool. Als je
ook je handen uit de mouwen wilt steken om de start van deze school tot een succes te maken, kom
dan naar deze kick-off-bijeenkomst.
Op deze middag presenteren we de verschillende werkgroepen, en maken we een concreet begin
met bepaalde activiteiten zoals hierboven beschreven.
Wanneer? zaterdag 11 maart, 14.00 - 17.00 u
Waar? Grote zaal VSU Hieronymusplantsoen 3
Aanmelden: voor 25 februari via info@vrijeschoolutrechtvo.nl

Voor meer informatie en aanmelden van je kind(eren): www.vrijeschoolutrechtvo.nl
Hartelijke groeten namens de initiatiefgroep,
HP-ouders: Stephanie Blindenbach (klas 5, 2A, kleuters), Wouter van Daalen (klas 5, 2A,
kleuters), Carlijn Holwerda (klas 4, 2A), Linda Scheeres (klas 5, 1A), Vera van Vilsteren (klas
2A, 1A, kleuters), Judith Deynen (klas 1A, kleuters). Maliebaan: Rianne Tigelaar (1B). Bas
van Laar, oud-ouder

Ingezon
nden mededeling:

dagavond 3 maart én 31
3 maart sta
aat een nieu
uwe transpa
aranten-avoond gepland
d
Op vrijd
van Lind
da Lammerrts-van Bueren.
Op 3 ma
aart kun je de
e transparant maken van
n de wortelkin
ndjes.

Op 31 m
maart kun je kiezen
k
uit de Palmpaseno
optocht of de
e Haasjes me
et het mandjje.

Bij aanm
melding (via e-mail)
e
verne
emen we gra ag welke afb
beelding je kiiest (i.v.m. dee voorbereid
dingen
van Lind
da) en je mob
biele numme
er.
De avon
nd start tusse
en 19.15 en 19.30
1
uur.
Locatie: Zeister Vrije
e School. Berrgweg, Zeist
(LET OP
P: dit keer via
a de achterin
ngang)
De koste
en bedragen: 20 euro.
ust je vragen
n, mocht je diie hebben.
Stel geru
Indien je
e nog mensen weet die ook zouden w
willen deelnem
men, laat het ons weten.
Mocht je
e dit keer niett kunnen kom
men, maar ve
erneem je grraag de volge
ende workshhop, stuur da
an een email naa
ar anneschol1985@gmail.com.
We kijke
en uit naar ee
en gezellige avond!
Groet,
Anouk F
Florentinus en
n Anne Scho
ol (06-11 58 5
57 24)
annesch
hol1985@gm
mail.com

Zondag 19 februarri tijdens ‘Gluren bij de Buren’ kun je GRATIS
S de kindervvoorstelling
‘Binnenpret’ van ww
ww.niespro
oducties.nl kkomen bekijjken om 13:45, 15:15 & 16:45uur
Croesellaan 116biss.
De voorrstelling duu
urt 30 min en
e is voor kiinderen van
n 3-9jr. http://glurenbijddeburen.nl/u
utrecht

WORKSHOP WERBEECKZANG MET
M CHRISTIA
AAN BOELE
ZONDAG
GMIDDAG 19
1 MAART IN
N DE RUDOLLF STEINERSSCHOOL TE ALKMAAR
A
Op zond
dagmiddag 19 Maart ko
omt de zangger en zangpedagoog Christiaan
C
BBoele weer naar
n
Nederlaand en geeftt hij een wo
orkshop We rbeckzang in Alkmaar. Hij is geïnsppireerd doo
or de
visies en
n ontdekkin
ngen van de Zweedse soopraan Valb
borg Werbeck‐Svärdstrröm, die "die Schule
der Stim
mmenthüllung" in same
enwerking m
met Rudolf Steiner
S
ontw
wikkeld heeeft. Deze sch
holing
gaat uit van het principe dat ie
eder mens zzijn eigen stem kan ontdekken en oonthullen en
e biedt
daarvoo
or een individuele benaadering aan . D.m.v. oeffeningen die
e door iederreen (dus ook
onervarren zangers)) te realiseren zijn, werrkt de zange
er aan zijn eigen
e
stemoontwikkelingg, m.a.w.
hij bouw
wt zijn eigen
n instrumen
nt.
Deze wo
orkshop is voor
v
iederee
en die veranntwoord me
et zijn/haar stem wil om
mgaan. Specifieke
zangervvaring is geeen vereiste. Christiaan BBoele is werrkzaam als zangpedago
z
oog en geeftt
regelmaatig zangcurrsussen/workshops en zangopleidiingen in verrschillende EEuropese laanden
en in No
oord‐Amerika, Canada en Azië.
Plaats: R
Rudolf Stein
nerschool, Sperwerstra
S
at 1, 1826 KL
K Alkmaar
Aanvangg: 13:00 uur in de eurittmiezaal.
De scho
ool is vanaf 12:15
1
uur open en dann is er gelege
enheid om koffie/thee te drinken.
Kosten w
workshop: €25,00
€
(Stu
udenten: €115,00)
Betalingg bij binnenkomst vanaf 12.15 uur .
Aanmelden/inschrijving bij: Maria Tomasssen via maill: info@stem
monthullingg.nl
Info en telefonischee aanmeldin
ng: 072‐56118891 of 06
6‐13288651

