Nieuwsbrief 17 juli 2020
Agenda juli/augustus
18 juli
zomervakantie t/m 30 augustus
Maandag 31 augustus: eerste schooldag
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katernen per schoollocatie.

Beste ouders,
We kijken terug op een bewogen jaar. En kijken uit naar de vakantie! In deze nieuwsbrief al een beetje informatie over de eerste schooldag. Na een algemeen deel, dat gelijk is voor alle drie de locaties, wordt de dag
per locatie verder uitgewerkt. Eind augustus ontvangen jullie informatie over de status van de coronamaatregelen met betrekking tot het halen en brengen.
Fijne vakantie toegewenst!
Namens alle leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht
Ines Scheffer
Schoolleider Vrije School Utrecht

Eerste schooldag alle drie de locaties
De eerste schooldag op maandag 31 augustus begint voor de onderbouwklassen om 8.30 uur Hoe dit precies gaat verlopen i.v.m. coronamaatregelen vernemen jullie eind augustus van ons.
De leerlingen van de nieuwe 1e klassen verzamelen zich met de kleuterjuffen en de 1e klas leerkrachten: bij
de tafeltennistafel (HP) of bij het einde van de zandbak, ter hoogte van de schuur (MB) of voor het hek van
de scouting (LR).
De ouders van klas 1 en de ouder(s) van nieuwe kinderen van de onderbouwklassen maken vanaf de hoofdingang een haag, de rest van de haag wordt gevormd door de kinderen van de andere onderbouwklassen.
De 1e klas loopt onder de haag door de school in. Tekst en melodie van het lied dat we dan zingen staan
onderaan dit bericht.
Voor de nieuwe 1e klas ouders zal daarna koffie en thee geschonken worden.
Alle klassen nemen eten en drinken mee voor één pauze.
Alle kleuterklassen beginnen om 9.30 uur. De kinderen nemen brood en drinken mee voor één pauze. De
hele school is om 13.00 uur uit.
Lied 1e schooldag: we zingen gezamenlijk het lied 'Hé, ho, span de wagen aan', maar dan met een andere
tekst:
Hé, ho, kom maar door de poort,
grote school is waar je hoort.
Kom maar gauw naar binnen,
leren gaat beginnen...
Zie deze link voor de bladmuziek: http://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/he-ho-span-de-wagen-aan-canon/
Het kan zijn dat het op een locatie toch iets anders verloopt dan hierboven genoemd.

Vakanties & vrije dagen 2020-2021 (staat ook op onze website)
Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021
Krokusvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Paasvakantie 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie 01-05-2021 t/m 16-05-2021
Pinksteren 22-05-2021 t/m 24-05-2021
Zomervakantie 17-07-2021 t/m 29-08-2021
Extra vrije (en bijzondere) dagen en uren
31-08-2020 1e schooldag: klassen 1 t/m 6 beginnen om 8.30 u., de kleuterklassen om 9.30 u. Alle klassen
om 13.00 uur vrij.
18-09-2020 Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
29-09-2020 locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
30-09-2020 locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
02-10-2020 locatie LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
16-10-2020 Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
11-11-2020 Alle locaties om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Maartenfeest
16-11-2020 Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
04-12-2020 Om 13.00 uur vrij i.v.m. Sinterklaasfeest
17-12-2020 Om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstspel
18-12-2020 Om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstviering
04-01-2021 Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
22-03-2021 Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
26-03-2021 Om 13.00 uur vrij i.v.m. Palmpasen
01-04-2021 Om 13.00 uur vrij i.v.m. Paasviering
16-04-2021 Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
21-05-2021 om 13.00 uur vrij i.v.m. Pinksterviering
25-05-2021 Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
18-06-2021 locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest
25-06-2021 locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest
05-07-2021 Vrije dag, alle klassen vrij
15-07-2021 Laatste schooldag kleuterklassen en klassen 6, normale tijd uit
16-07-2020 Laatste schooldag klassen 1 t/m 5, vrij om 10.30 uur

Plaatsing leerlingen
Er is onrust onder ouders van aangemelde leerlingen ontstaan door een brief van wethouder Klein dat plaatsing van kinderen jonger dan 3 jaar niet geldig zou zijn en we de toezeggingen zouden moet intrekken. Daar
geeft het bestuur geen gevolg aan. De toegezegde plaatsingen blijven dus gehandhaafd.

Beste ouders,
Vanuit de Medezeggenschapsraad VSU willen we jullie allemaal een hele goede zomer wensen.
Zoals het voor iedereen een bijzonder jaar was, was dat het ook voor ons als ouders en als MR. Voor velen
van ons was het een jaar waarin we van het ene op het andere moment naast ouder ook leerkracht werden.
Vaak ging dat prima, soms was dat best lastig.
Van ons uit nog even een groot compliment voor alle ouders en personeel verbonden aan de VSU voor een
puike prestatie in onzekere tijden!
Kort willen we nog even aanstippen waar de MR zich dit schooljaar zoal mee bezig heeft gehouden.
We hebben met bestuur, schoolleiding en de Algemene Ledenvergadering o.a. gesproken over het jaarplan,
de begroting (incl. besteding ouderbijdrage), zorgbeleid, formatie en natuurlijk de maatregelen rondom de
Coronacrisis.
Daarnaast waren we nauw betrokken bij de interim periode van Marjolein en zijn we vertegenwoordigd in de
Werkgroep Toekomst die zich buigt over een passende organisatiestructuur bij deze sterk gegroeide school.
Oftewel: een leuke en belangrijke taak.
Denk je nu: daar zou ik wel meer over willen weten of bij betrokken willen zijn? Dat komt mooi uit! 🙂
2 van onze leden vertrekken als lid. Laura Stroo gaat een andere rol vervullen binnen de VSU, namelijk als
interim Intern Begeleider op de Maliebaan (zie elders in deze Nieuwsbrief) en Dennis Heres heeft zijn termijn
van 3 jaar er op zitten en maakt graag plaats voor nieuw MR-talent.
We zoeken dus in elk geval voor komend schooljaar een ouder van het Hiëronymusplantsoen en een ouder
van de Maliebaan, maar meer mag ook!

Mocht je geïnteresseerd zijn of anderszins vragen hebben over de Medezeggenschap op de VSU, dan kan
je mailen naar: MRvrijeschool@gmail.com
Vergaderingen zijn 4-5x per jaar en je krijgt een uniek inkijkje in waar de school allemaal mee bezig is.
Voor nu voor iedereen een hele fijne zomer en tot volgend schooljaar!
Medezeggenschapsraad VSU

Katern Hieronymusplantsoen
Vervolg eerste schooldag maandag 31 augustus
Na het lopen onder de bogen verzamelen alle klassen zich in de zaal, met alleen de ouders van de nieuwe
1e klas en de ouder(s) van de nieuwe kinderen van de onderbouwklassen. In de zaal vertelt elke leerkracht
een verhaal of geeft een korte impressie van wat er komen gaat in het schooljaar.
Eind augustus volgt een mail met meer details.

Afscheidsavond zesde klas
We hebben genoten van een hele mooie en ontroerende en verzorgde afscheidsochtend en -avond van de
zesde klas. De ouders verzorgden een coronaproof meer gangen diner en de leerlingen werden een voor
een uitgebreid toegesproken door de leerkrachten Lars Leeferink en Ashley van der Knaap.
Lieve jongens en meisjes; én lieve meester Lars: het ga jullie goed en kom vooral nog eens binnenlopen om
te vertellen hoe het met je gaat!

Afscheidscadeau 6e klas aan de school

Door de leerlingen van de 6e klas en de leerkrachten Lars en Ashley is de lelijke muur met graffiti omgetoverd in een muur met een zeer mooie muurschildering.

Katern Maliebaan
Vervolg eerste schooldag maandag 31 augustus
Na het lopen verzamelen alle klassen in de hal, met alleen de ouders van de nieuwe 1e klas en de ouder(s)
van de nieuwe kinderen van de onderbouwklassen. In de hal vertelt elke leerkracht een kort verhaal of geeft
een korte impressie van wat er komen gaat in het schooljaar.

Katern Leidsche Rijn
Beste ouders,
Het was een bewogen schooljaar!
De eerste maanden was ik noodgedwongen weinig aanwezig op onze school omdat Ines Scheffer, onze
schoolleider, ziek was. In oktober kwam een interim schoolleider ons helpen de school draaiende te houden,
er kwam een adjunct schoolleider op de locatie Maliebaan en de school moest dicht vanwege Corona.
Dit alles heeft veel gevraagd van al onze medewerkers, onze kinderen en hun ouders.
De veerkracht en het aanpassingsvermogen heb ik als indrukwekkend ervaren en ben dan ook trots op hoe
we dat met elkaar hebben gedaan.
Dankzij een uitbreiding van mijn functie zal ik vanaf eind augustus drie dagen op onze school aanwezig zijn
en vanaf 1 januari 2021 vier dagen.
Nu is het vakantie en ik wens jullie allemaal, samen met jullie kind(eren), een ongelofelijke mooie, fijne en
vooral ontspannen vakantietijd!
Zomerse groet,
Jörgen Joosten
Adjunct schoolleider Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn en vanaf 1 augustus: Vrije School Leidsche
Rijn

De eerste schooldag na de zomervakantie
De eerste schooldag op maandag 31 augustus begint voor de onderbouwklassen om 8.30 uur. De nieuwe
1e klas verzamelt zich met de kleuterjuffen en de 1e klas leerkrachten voor het hek van de scouting.
Het ritueel voor de nieuwe 1e klassers gaat in grote lijn als volgt: Vanaf 8.20 uur staan de kleuterjuffen bij het
hek van de scouting om de 1e klassers te ontvangen. De ouders blijven in de buurt van het verzamelpunt.
Meester Jorma en juf Milou wachten op de nieuwe 1e klassers bij de brug. De kinderen van klas 2 t/m 6
staan met hun leerkracht vanaf het ingangshek tot aan de deur in een haag om de 1e klassers toe te zingen
en binnen te halen. Wij zingen dit jaar opnieuw het lied "Ga de brug maar over". We vragen de ouders die bij
dit ritueel aanwezig zijn géén foto’s te maken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de ouders van klas 2
t/m 6 niet aanwezig bij het ritueel.
De kleuters worden om 9.30 uur in de klas verwacht en de schooldag is voor iedereen tot 13.00 uur!!

Indeling van de klassen en BSO Weltevreden
In het hoofdgebouw zitten op de eerste verdieping klas 1, klas 4 en klas 5/6. Klas 4 van juf Margot en juf Robin komt in het grote lokaal op de kopse kant van het gebouw. Klas 1 en klas 5/6 blijven in hetzelfde lokaal.
In de lokalen van klas 1 en 4 zal ook BSO Weltevreden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag gehuisvest zijn. De jongste kinderen van BSO Weltevreden worden opgevangen in het kleuterlokaal van juf
Wendy en juf Maartje.
Klas 2 en 3 komen in de noodlokalen te zitten. Vanaf schooljaar 2021/2022 gaat de gemeente Utrecht ons
gebouw huren en kunnen wij met alle klassen in één gebouw verder groeien en bloeien!

Personele zaken
Meester Martijn zal na de zomervakantie niet bij ons terugkeren omdat hij in een andere onderwijsvorm wil
gaan lesgeven en juf Amelie gaat op de locatie Maliebaan werken. Ook onze handvaardigheidjuf Roebie
gaat onze school verlaten en voor haar opvolging hebben we een nieuwe juf aangenomen: Nicole Westerbeek.
De vakleerkracht Duits, juf Jany, stopt met het geven van lessen Duits aan klas 4, 5 en 6 en deze vrijgekomen vacature is nog niet ingevuld. Daarmee komen deze lessen vooralsnog te vervallen tenzij de klassenleerkracht deze lessen, of lessen in een andere vreemde taal, zelf verzorgt.

Klassenvertegenwoordigers
Vorige week heeft de eerste vergadering van de klassenvertegenwoordigers plaatsgevonden. Van de klassen 1 t/m 5 hebben per klas 2 kinderen zitting in de Algemene Klassenvertegenwoordigers Vergadering
(AKV). Onder leiding van meester Jörgen hebben dit keer 7 kinderen met elkaar besproken wat je klas vertegenwoordigen betekent en hebben we al een aantal wensen voor verbetering van de school de revue laten

passeren. Enkele van de zaken die klonken, waren: vaker naar de gym, springtouwen en hoelahoeps voor
tijdens het buitenspelen, mogen we in het bos achter blijven spelen, een (boom)hut bouwen in het bos, soms
naar de klimhal, vaker Kanjerlessen, moestuintjes, spulletjes voor in de zandbak op het achterplein.
We gaan volgend schooljaar 4 keer met elkaar vergaderen en samen kijken wat er mogelijk is om onze
school voor de kinderen nog fijner te maken.

Stralingsarme school
Onze school wil, net als de andere locaties, een stralingsarme school zijn. Dat betekent dat we geen Wifi
hebben, maar in elke ruimte een LAN-verbinding voor onze computers. Ook hebben we in de school met
meetapparatuur gemeten hoe groot de aanwezige straling is. Daarbij bleek dat in het lokaal op de eerste
verdieping aan de kant van de parkeerplaats een dermate hoge straling was, door de zendmast die bij Desto
staat, dat we daar iets aan wilden doen. We hebben de muur aan de binnenkant geschilderd met een koolstofverf en bij een nameting bleek de straling met ongeveer de helft minder te zijn in het lokaal.

Wijziging inloggen ouderportaal nieuwe schooljaar
Zoals u weet, start de locatie per 1 augustus als zelfstandige school. Dit houdt o.a. in dat er binnen ons leerlingenadministratiesysteem Parnassys een aparte omgeving voor de school wordt aangemaakt. Hierdoor
vervallen de huidige inloggegevens voor het Ouderportaal.
Volgens Parnassys kunnen ouders na de wijziging de nieuwe gegevens zelf opvragen via de link Wachtwoord vergeten? op het inlogscherm van ParnasSys. Wanneer de nieuwe omgeving klaars is, is ons nog
niet bekend, maar dat zal naar verwachting na medio augustus zijn.

Ingezonden mededelingen:

Zin om met veel plezier te zingen in een veelzijdig en uitdagend vrouwenkoor?
Op donderdag 17 sept 20.00-22.00 op de locatie Maliebaan nr. 74 starten we weer met repeteren met
vrouwenkoor: Vrij Vocaal. Afgelopen seizoen zijn we gestart met 19 vrouwen en er is nog plek voor
nieuwe zangeressen!
We zingen meerstemmig Vrije School repertoire, wereldmuziek en (licht) klassieke stukken met hier en
daar een uitstapje naar hedendaags repertoire. We zingen a capella en af en toe met instrumentale begeleiding. Daarnaast werken we ook aan stemvorming, muzikale expressie en samenzang. Noten kunnen lezen is niet per se nodig, maar wel handig. Zang- en koorervaring is fijn zodat we zo min mogelijk
tijd nodig hebben voor het instuderen en vooral veel tijd kunnen besteden aan muziek maken. Het plezier in samen zingen staat voorop waarbij we de muzikale uitdaging opzoeken. Om te zorgen dat het
niveau niet te veel uiteenloopt en om de stemgroepen goed in te kunnen delen, doen we van tevoren
een stemtest.
We hebben 25 repetities en we treden twee keer op. De repetitiedata zijn:
17 & 24 sept | 1, 8, 15 & 29 okt | 5, 12, 19 & 26 nov | 2020
4, 11, 18 & 25 maart | 1, 8, 15, 22 & 29 april | 20 & 27 mei | 3, 10, 17 & 24 juni | 2021
De contributie is €200.
Lijkt het je leuk om mee te zingen? Aanmelden bij: Hanne van de Vrie @: info@hannevandevrie.nl
t: 0618043632
NB: Uiteraard ovv alle maatregelen rondom Covid-19.

Op vakantie in jouw eigen buurt
Heb jij een idee om in de zomervakantie je straat of buurt mooier en leuker te maken om te spelen? Bijvoorbeeld een twisterveld of kingveld. Een zandbak. Of stoepkrijt om de langste hinkelbaan van Utrecht te teke-

nen? Dit soort ideeën vindt de gemeente Utrecht belangrijk. Met een bijdrage uit het Initiatievenfonds maken
we jouw idee mogelijk. Heb je een idee? Bel of app met Nick van de gemeente Utrecht op 06- 34136990. Je
kan ook op de website van de gemeente een formulier invullen. Samen maken wij er een mooie zomer van!

Een filmpje hierover vind je op Youtube.

