Nieuwsbrief 17 juli 2019
Agenda september
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
2 sep
1e schooldag, klassen 1 t/m 6 beginnen om 08.30 uur, de kleuterklassen om 09.30 uur
9 sep
Ouderavond klas HP 4
10 sep
Ouderavond klas HP Anne-Fleur/Lonneke
11 sep
Ouderavond klas MB 4
12 sep
Ouderavond klas LR 2
16 sep
Algemene ouderavond MB: eerst algemeen deel, daarna workshops
19 sep
Ouderavond klas LR 1
20 sep
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
20 sep
Dansfeest HP voor alle medewerkers en alle ouders
23 sep
Ouderavond klas HP 3
24 sep
Ouderavond klas MB 5
24 sep
Michaëlviering HP, alle klassen HP om 13.00 uur vrij
26 sep
Ouderavond klas Ali/Femke, Elisabeth en Lieke/Duco
27 sep
Michaëlviering LR, alle klassen LR om 13.00 uur vrij
30 sep
Ouderavond klas MB 2 en alle klassen 5 en 6: voorlichting over VO
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Het is vakantie! Daar was iedereen volgens mij wel heel erg aan toe.
Er is ongelofelijk hard gewerkt door iedereen deze laatste maand. En ik ben er trots op hoe iedereen
zijn/haar steentje weer heeft bijgedragen. Het vroeg namelijk op momenten extra inzet omdat Ines tijdelijk
afwezig is. Ik ben afgelopen week bij Ines op bezoek geweest en het gaat naar omstandigheden goed met
haar. Ze heeft nu nog wel alle tijd nodig voor haar herstel en samen bekijken we aan het eind van de vakantie wanneer en hoe zij weer aan het werk kan gaan. Dat betekent dat ik na de vakantie nog even het aanspreekpunt blijf. Tijdens m’n bezoek liet Ines me een flinke stapel kaarten zien en ik had 3 manden met
leuke attenties meegenomen van de medewerkers van de 3 locaties. Ze is erg blij en onder de indruk van
deze aandacht.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, is er op iedere locatie overleg geweest met de klankbordgroepen.
Wat ik in de klankbordgroep heb gemeld, is dat we met de ALV van onze coöperatie hebben besloten twee
nieuwe functies in het leven te roepen: de schoolmentor en een adjunct schoolleider op de Maliebaan.
De eerste functie is al ingevuld. Gerben Timmermans zal deze taak op zich nemen en is straks twee dagen
per week beschikbaar om onze beginnende leerkrachten te begeleiden, in de klas of na schooltijd.
Na de vakantie gaan Ines en ik bekijken hoe en door wie de functie van adjunct, die voor twee dagen zal
worden aangesteld, kan worden vervuld.
Ik wil hier nog een paar punten noemen die in de klankbordgroepen zijn besproken.
Naast een aantal heel praktische zaken kwam er ook een vraag over ons dyslexiebeleid, over de communicatie rond de bezetting, de uitval van leerkrachten en het tekort aan vervanging, beginnende leerkrachten,
het luizenprotocol, de AVG, regels op het schoolplein, de zichtbaarheid van de MR, gym, ergotherapie, het
Sint Jansfeest. Volgend schooljaar zal ik, net als Ines deed, over enkele van deze onderwerpen iets schrijven in de nieuwsbrieven.
Via deze weg wil ik in ieder geval jullie als ouders, en zeker ook de klassenouders, enorm bedanken voor de
tijd die jullie hebben vrijgemaakt en het enthousiasme waarmee jullie een bijdrage hebben geleverd bij de
jaarfeesten, aanwezigheid bij ouderavonden en lezingen, of ‘gewoon’ hulp in de klas. BEDANKT!
Namens alle leerkrachten en overige medewerkers wens ik jullie allemaal een heel fijne vakantie toe.
Hartelijke groet,
Jörgen Joosten
Adjunct Schoolleider Vrije School Utrecht

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening is vastgesteld en is beschikbaar
via onze website https://www.vrijeschoolutrecht.nl/?s=jaarverslag

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Krokusvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren
30-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

Extra vrije (en bijzondere) dagen en uren
02-09-2019
20-09-2019
24-09-2019
27-09-2019
04-10-2019
18-10-2019
08-11-2019
11-11-2019
18-11-2019
05-12-2019
06-12-2019
19-12-2019
20-12-2019
02-03-2020
24-03-2010
09-04-2020
16-04-2020
29-05-2020
02-06-2020
03-06-2020
19-06-2020
26-06-2020
13-07-2020
16-07-2020
17-07-2020

1e schooldag: klassen 1 t/m 6 beginnen om 8.30 u., de kleuterklassen om 9.30 u.
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
locatie LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Maartenfeest
locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Maartenfeest
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
Om 13.00 uur vrij i.v.m. Sinterklaasfeest
Alle klassen beginnen om 9.30 uur
om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstspel
om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstviering
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
Studiedagmiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
om 13.00 uur vrij i.v.m. Paasviering
Studiedagmiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij
om 13.00 uur vrij i.v.m. Pinksterviering
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest
locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest
Vrije dag, alle klassen vrij
Laatste schooldag kleuterklassen, normale tijd uit
Laatste schooldag klassen 1 t/m 6 vrij om 10.30 uur

Katern Maliebaan
Medewerkers
In klas 5 voor volgend jaar stond er naast Simone nog een vacature open voor de woensdagen. Daar hebben we iemand voor gevonden: Iris Barnhard. Zij is net afgestudeerd en een oud leerling van onze school.
We hebben ook een nieuwe handwerkjuf aangenomen voor de lessen in klas 5: Roebie Starink. Roebie
heeft zelf vroeger op de vrije school gezeten en komt uit het VO alwaar ze handvaardigheid gaf. Naast handwerken zal klas 5 ook houtbewerking krijgen. Dit zal op het HP gegeven gaan worden door meester Lars.

Gebruik schoolplein door BSO
De BSO gaat vanaf het nieuwe schooljaar gebruik maken van een kleuterklas i.p.v. het lokaal van de 5e klas.
Er is een rooster opgesteld in overleg met de kleuterjuffen en de BSO welk lokaal ze in een bepaalde periode gebruiken. Daar het lokaal nog niet direct na schooltijd beschikbaar is voor de BSO, zullen ze de kinderen opvangen op het plein. Dit gebeurt aan de zijde van de lerarenkamer en het lokaal van Corry-An en
Maureen/Mir.
De BSO zal dat gedeelte afzetten. Ouders en kinderen kunnen dan geen gebruik maken van dit deel van het
schoolplein.

Katern Leidsche Rijn
Medewerkers
Joke Geel, onze handwerkjuf in de klassen 1 t/m 4, heeft afgelopen week afscheid genomen. We hebben
inmiddels een nieuwe handwerkjuf aangenomen: Roebie Starink. Roebie heeft zelf vroeger op de vrije
school gezeten en komt uit het VO alwaar ze handvaardigheid gaf. Ze gaat ook in klas 5 houtbewerking geven, waarbij we nog samen moeten bekijken hoe we dat met de ruimte en materiaal gaan doen.
Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, stopt Gerben als leraarondersteuner. Helga Janse zal zijn rol overnemen en op ma, di, do en vr gaan werken.

Update huisvesting
De gemeenteraad is akkoord gegaan met het Plan van scholen waarop ook onze nieuwe school op staat.
Eind 2019 krijgen wij bericht van het Ministerie of zij ook akkoord zijn.
De firma Portakabin zal de noodlokalen plaatsen. Medio augustus eerst één voorlopig noodlokaal en eind
september of begin oktober de 2 definitieve noodlokalen. Ze worden geplaatst op de parkeerplaats voor de
school.
Rectificatie op de vorige nieuwsbrief: eerst zal klas 2, de kleinste klas, in het tijdelijke noodlokaal wordt gehuisvest. Als de twee noodlokalen zijn geplaats krijgt klas 2 opnieuw een plek in één van de lokalen en verhuist klas 3 naar het andere lokaal. Omdat het voor de eersteklassers sowieso al heel spannend is, gaan zij
naar het nu ook al eerste klas lokaal en klas 4/5, onze combinatieklas, heeft zeer regelmatig extra ruimte nodig in verband met instructies of vaklessen die gegeven worden.

Ingezonden mededelingen:

