Nieuwsbr
N
rief 20 ja
anuari 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a januari
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
23 jan S
Studiedag le
eerkrachten, alle klassen vrij
24 jan O
Ouderavond klas 3
25 jan O
Ouderavond klas 2A
26 jan O
Ouderavond klas 4
27 jan T
Transparante
enavond
28 jan O
Open dag Hiieronymuspla
antsoen, klasssen 1 t/m 5 HP op school
30 jan A
Algemene ou
uderavond: locatie zaal H
Hieronymusp
plantsoen
31 jan O
Ouderavond klas 6

Agenda
a februari
6 feb
7 feb
24 feb
25 feb

M
Maria Lichtm
mis
S
Studiemidda
ag, alle klasse
en om 13.00
0 uur vrijdag
A
Alle klassen vrij
K
Krokusvakan
ntie t/m 5 ma
aart

Het Drie
ekoningenspel en he
et Kerstspe
el
Ik vind het heel bijzonder dat oud
ders als gescchenk aan de
e kinderen en
n leerkrachteen van Vrije School
Utrecht, het Driekoniingenspel ins
studeren en opvoeren. Ik
k heb enorm genoten vann de beelden
n van de
drie wijze
en uit het Oo
osten en het zingen. Het spel werd op
p alle drie de
e locaties opggevoerd. Een heus
tournee.
Dat zelfd
de geldt natu
uurlijk voor he
et kerstspel vvan de leerkrachten en de
d adventsmuuziek, gezon
ngen en
gespeeld
d door oude
ers.
Mooi om
m te ervaren dat
d mensen iets te schen
nken hebben
n aan de scho
oolgemeenscchap en te beseffen
b
dat oude
ers en leerkra
achten zich daar
d
vrijwillig
g, ieder jaar opnieuw,
o
in hun
h vrije tijd vvoor inzetten
n.
Dank da
aarvoor!
Ines Sch
heffer

Stagedag leerkrac
chten en medewerker
m
rs
Aankomende maand
dag gaan we met het hele
e team op stagedag.
Dat houd
dt in dat de kinderen
k
vrij zijn, maar wiij over het he
ele land uitvliiegen om opp andere scho
olen mee
te lopen en te kijken hoe daar ge
ewerkt wordt.. Hoe doen collega's
c
het in het onderw
rwijs op ande
ere
scholen?
? Wat kunnen we van hen leren? Iede
er heeft zijn eigen plek uitgekozen enn georganise
eerd, van
vrijescho
oolonderwijs, tot regulier onderwijs to
ot staatsvrij onderwijs. Alle uitkomstenn en ieders
ervaringe
en delen we met elkaar.
We hebb
ben er zin in!! Namens de
e leerkrachte n en medew
werkers. Tot dinsdag!
d

OPE
EN DAG
A
ZATERD
DAG
VAN

28 JAN
NUARI 2017
7

10
0.00 - 12.30
0 UUR HIER
RONYMUSP
PLANTSOEN
N

De scho
ool is open voor
v
alle be
elangstellen
nden! Deze dag willen wij
w u laten zien hoe wiij op
school w
werken. Maaak kennis met
m kunstziinnig onderrwijs! Hoe le
eren de kinnderen met hoofd,
hart en handen?
a
Het pr ogramma

10.00 u ur:
10.15 u ur:

Vrijee inloop me
et koffie/theee
Kortte informatie over het programma

10.20 uur:
10.30 uur:

Opmaat
Presentaties door de kinderen van de klassen 1A tot en met 5.
o.a. rekenen, vreemde talen, muziek.
Na de presentaties van klas 2 en klas 4 is er een korte pauze waarin u de zaal
in‐ of uit kunt gaan.
11.25 uur:
Pauze
11.30 uur:
Rondleiding met een leerkracht (startpunt bij de trap)

Tentoonstelling werk van de leerlingen in de onderbouwklassen
De leerkrachten zijn, na de presentatie in de zaal, in de klassen aanwezig om
u informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
LET OP: Twee kleuterklassen zijn doorlopend OPEN vanaf 10.00 uur. In één kleuterklas
wordt groepsgewijs informatie gegeven door een kleuterjuf en een onderbouwleerkracht.
Dit is van 10.15 ‐ 11.00 uur, van 11.00 ‐ 11.45 uur en van 11.45 ‐ 12.30 uur.
Inloopochtend Maliebaan en Componistenlaan
Op zaterdag 18 maart 2017 is er een inloopochtend van 10.30 -12.30 uur op de locatie Maliebaan.
Op zaterdag 25 maart 2017 is er een inloopochtend van 10.30 -12.30 uur op de locatie
Componistenlaan.
Er is dan geen programma, wel kunt u ook dan een oriëntatiegesprek hebben (zonder afspraak).

Maria Lichtmis op 6 februari 2017 Maliebaan en Hieronymusplantsoen voor ouders en
kinderen
Om de lichtfeesten af te sluiten, wordt op maandagochtend 6 februari, bij het brengen van de
kinderen, direct om 8:25 uur, een onbekend oud volksfeest, Maria Lichtmis, gevierd. Dit volksfeest is
al sinds voorchristelijke tijden een overgangsfeest in het jaar. De koude donkere wintertijd, waarin de
mens zelf zijn innerlijk licht moest laten stralen en die al begon bij het lichtfeest Sint Maarten, is
voorbij. Het licht buiten in de natuur neemt toe en spoedig worden de eerste knoppen in de planten
gevormd en gaan de eerste sneeuwklokjes bloeien.
In de kleuterklassen worden de resten van de kaarsjes van de winter speciaal bewaard voor dit feest
door de kleuterjuffen. Zij worden nog één keer door de kinderen aangestoken.
We doen dit maandagochtend gezamenlijk met de hele school, buiten op beide schoolpleinen, van de
Maliebaan en het Hieronymusplantsoen. Ouders van alle klassen zijn van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

Zelfevaluatie als instrument om als school verder te ontwikkelen
Elke vier jaar maken we op Vrije School Utrecht, leerkrachten en schoolleiding, een nieuw
meerjarenbeleidsplan, het 'schoolplan', voor de aankomende vier jaren.
Naar aanleiding van een zelfevaluatie, waarin we terugblikken op het onderwijs, de organisatie en de
sociale veiligheid, willen we graag leren van het verleden en het beleid voor de toekomt vormgeven,
zodat we ons blijven ontwikkelen. En een lerende organisatie blijven.
We vragen ouders en leerlingen en leerkrachten de vragenlijsten van deze zelfevaluatie te
beantwoorden. De vragenlijsten zijn ook met hulp van ouders, leerkrachten en leerlingen van onze
school opgesteld.
In februari krijgen ouders en leerkrachten per e-mail een inlogcode toegestuurd, met het verzoek de
vragenlijsten in te vullen. De leerlingen vanaf klas 4 krijgen gelegenheid de vragenlijsten in de klas in
te vullen.
De uitkomsten van de zelfevaluatie worden vanzelfsprekend met jullie gedeeld.

Graag een fietsvrij schoolplein op de Maliebaan
Afgelopen schooljaar hebben we gemerkt dat de ruimte om fietsen op het plein neer te zetten erg
beperkt is. Omdat er ieder jaar een klas bij komt en het dus alleen maar drukker zal worden bij het
halen en brengen, willen we nu al duidelijke afspraken maken:
* Ouders die de ingang op de Maliebaan gebruiken: de fiets moet neergezet worden op het voetpad
naast de groenstrook (aan de overkant van de ventweg).
* Ouders die de ingang in de Monseigneur van de Weteringstraat gebruiken: de fiets kan neergezet
worden in de fietsenrekken op het plein bij de ingang.

* Het is niet toegesta
aan de ingan
ng Maliebaan
n te gebruike
en en de fiets
s (van de oudder) vervolge
ens in de
fietsenre
ekken op het plein te zetten.
De fietse
en mogen nie
et tegen de gevels
g
van d e huizen worden neergezet. De kleutters zetten hun fiets
in de fiettsenrekken bij
b de ingang Monseigneu
ur van de We
eteringstraat.
De leerlingen van de
e 1e klas zettten hun fiets in de fietsen
nrekken op het plein bij dee ingang
Monseig
gneur van de Weteringstrraat.

Transparanten-av
vond
Beste ou
uders,
Op vrijda
agavond 27 januari
j
staat een nieuwe transparanten-avond ge
epland van Liinda Lamme
erts van
Bueren.
Deze keer kun je kiezen uit de ve
erjaardag en Olle's skitoc
cht.
Bij aanm
melding (via e-mail)
e
verne
emen we gra ag welke afb
beelding je kiiest i.v.m. dee voorbereidingen
van Lind
da en je mobiele nummerr.
De avon
nd start tusse
en 19.15 en 19.30
1
uur.
en bedragen: 20 euro, co
ontant betale n bij binnenk
komst.
De koste
Locatie: Zeister Vrije
eschool locatie Bergweg, entree via Joubertlaan 3 te Zeist.
Stel geru
ust je vragen
n, mocht je diie hebben.
Indien je
e nog mensen weet die ook zouden w
willen deelnem
men, stuur het ze door!
Mocht je
e ergens een flyer willen ophangen,
o
la
aat het dan ook
o weten, da
an stuur ik jee die digitaal toe.
Mocht je
e dit keer niett kunnen, ma
aar middels e
e-mail een uitnodiging on
ntvangen vooor een volgende
keer, gee
ef dan je e-m
mailadres op aan Anne.
We kijke
en uit naar ee
en gezellige avond!
Groetjess namens An
nouk en Linda
a,
Anne Scchol (06-11 58
5 57 24)
A.schol@
@vrijeschoolutrecht.nl

Ingezon
nden mede
edelingen

Gasstoud
deropvvang De
D Vlinderttuin
Kleinsschalige opvang in een huiselijke, veilige en geze llige
omge
eving op dinsdag
gen en vrrijdagen voor kinderen vaan 0 tot 4 jaar
oud.
Opvan
ng met veel
v aand
dacht vo
oor de on
ntwikkeling van kkinderen
n.
Buiten
n spelen
n, bakken
n, knutseelen, zing
gen en ru
ust.
nog plaatts op din
nsdagen en vrijdaagen.
Er is n
Welko
om om te mailen
n of belleen voor meer
m
info
ormatie::
Femkke Haen (ook
(
kleu
uterjuf o
op de Vrijje Schoo
ol Utrechht)
femke
ehaen@
@gmail.co
om
06‐156
605883

Sfeervol nieuwjaarsconcert in Utrechtse kathedraal
Op 21 januari brengt kamerkoor Concerto Cherise o.l.v. Arnaud van Gelder een
bijzonder nieuwjaarsconcert in de Utrechtse Catharinakathedraal. Het programma
bestaat onder meer uit stukken van traditionele en hedendaagse Engelse
componisten. Zo zijn o.a. werken van Howells, Vaughan Williams en Tavener te
horen. Het stuk ‘Ozymandias’ van jonge componist Thomas Recknell (1985) beleeft
bij Concerto Cherise zijn Nederlandse première.
In het koor zingen diverse ouders van de Vrije School mee:
Ilse (Juka/1a, Dunja/kleuterklas), Johannes (Teun/1b, Pelle/kleuterklas), Jorinde
(Florian/3a, Hanna/1a) en Mori (Birk/2a). Wees welkom om te komen luisteren!
Locatie:
Catharinakathedraal Utrecht
Lange Nieuwstraat 36
Datum en aanvangstijd:
Zaterdag 21 januari 2017
20:00u
Kaartverkoop:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/kathedraal
Opening bouwplaats Kromme Nieuwe Gracht door de omgevingsmanager
Het was een gezellig en drukke middag op de bouwplaats aan de Kromme Nieuwegracht. Er kwamen
veel kinderen van de Vrije School en de Pieterskerkhof (Daltonschool) langs bij het bouwproject aan
de wal en kluismuren. Zij kregen uitleg over het project, ze konden iets lekkers eten, en meedoen aan
een prijsvraag.
De kinderen mochten raden hoeveel gewicht er aan snoep in de bouwhelm zat. Er is 110 keer
geraden en er was één jongen die er wel heel dicht bij zat. Gijs (5e klas van de Vrije School) dacht
2,361 kg snoep te voelen bij het optillen van de helm en hij zat er slechts 5 gram naast. Het juiste
gewicht was 2.356 kg. Heel knap: Gijs is inmiddels verrast in de klas waar hij gefeliciteerd werd door
directievoerder Robert Verbeek van de gemeente Utrecht en Vincent van Velse, uitvoerder van
aannemer H. van Steenwijk. Gijs mocht de helm en het snoep houden. Hij deelden het met de klas.
Iedereen bedankt voor jullie komst!
Namens het projectteam met vriendelijke groet,
Willem Addink
Omgevingsmanager project Wal- en Kluismuren

Korte documentaire:
Wij zijn Mirjam Heerink en Renée van Gils en we studeren Media en Cultuur aan de Universiteit
Utrecht. Voor het vak Practicum Film, willen we een korte documentaire maken over alleenstaande
vaders, huisvaders of vaders waarbij de zorg voor de kinderen in het gezin grotendeels bij hun terecht
komt. Dit omdat vaderschap vaak buiten beeld blijft. Het is voor de Universiteit Utrecht en zal dan ook
niet openbaar gemaakt worden. Het is de bedoeling dat we u een of twee dagen kunnen volgen om zo
een impressie kunnen geven van vaderschap. We zullen natuurlijk eerst tijdens een kennismaking
ervoor zorgen dat alles duidelijk is en de ideeën overeenkomen!
Wil jij je verhaal vertellen of ken je iemand die dit wil? Dan kan je ons een mail sturen of bellen naar:
r.vangils2@students.uu.nl
0657217913

