Nieuwsbrief 20 mei 2020

Agenda mei
21 t/m 24 mei Hemelvaartvakantie
29 mei
De school is op de normale tijd uit, dus niet om 13.00 uur
30 mei
Pinkstervakantie en studiedagen (t/m 3 juni)

Agenda juni
Het is op dit moment niet bekend of het Sint Jansfeest en ouderavonden doorgang kunnen vinden.
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katernen per schoollocatie.

Beste ouders,
De basisscholen en de kinderopvang kunnen op 8 juni weer helemaal open. Dat bevestigde premier Rutte
gisteravond op de persconferentie. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Ik moet wel een slag om de
arm houden. De school weer helemaal open kan worden teruggedraaid op het moment dat er indicaties zijn
dat het aantal coronabesmettingen oploopt.
Het was de afgelopen 1,5 week bijzonder rustig in de school en ook in de halve klassen werd rust en ruimte
ervaren.
Voordeel hiervan is dat sommige kinderen in deze kleine klassen meer tot hun recht komen. Nadeel is dat
de doorgaande leerlijn, het periodeonderwijs en de stroom van de klas waardoor kinderen meegevoerd worden in het leren, ontbreekt en er verbrokkeling van het onderwijs ontstaat. Met de opening van de gehele
school zal weer gewerkt kunnen worden met lange lijnen en vanuit de stroom, een flow.
In de week van 8 juni, na de studiedagen van 2 en 3 juni, zullen wij jullie uitgebreid informeren op welke
manier wij alle kinderen weer gaan ontvangen in de school en op het schoolplein.
Fijne Hemelvaartsdagen toegewenst, met nabijheid, ondanks de besprekingen,
Met vriendelijke groet, namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht,
Ines Scheffer

Studiedagen dinsdag 2 en woensdag 3 juni.
De studiedagen gaan door en worden gebruikt om aan scholing te werken. Effectieve directe instructie is het
onderwerp. Hiermee bouwen de leerkrachten aan hun vaardigheden om leerlingen te helpen stapsgewijs en
actief de leerstof eigen te maken, waardoor leerlingen meer succes ervaringen opdoen. De kleuterleerkrachten bekwamen zich in het beoefenen van vingerspelletjes, om de fijne motoriek van kleuters spelenderwijs te
oefenen. De tweede dag wordt er gewerkt per locatie aan de visie en identiteit van onze school.

Nieuwe vertrouwenspersoon
Met het vertrek van onze vertrouwenspersoon enige tijd geleden, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe
vertrouwenspersoon. Deze hebben we extern gevonden.
De nieuwe vertrouwenspersoon voor de klachtenprocedure en voor de klokkenluidersregeling (intern) is:
Angela Groen
Extern vertrouwenspersoon
T: 010-4071993
E: a.groen@cedgroep.nl
werkdagen maandag t/m donderdag

Achtergrond Pinksterfeest (dit jaar zonder ouders!)
De kinderen zijn op de gewone schooltijden uit.
We vieren twee keer Pinksteren dit jaar per locatie. Of liever gezegd: 6 keer; omdat we niet met te veel leerlingen op het schoolplein tegelijkertijd aanwezig willen zijn.
We nodigen de leerlingen van harte uit om feestelijke, witte kleding aan te trekken!
De natuur staat in volle bloei en heeft haar bloesem afgelegd. Hier en daar is al de eerste aanzet van een
vruchtbeginsel zichtbaar. Tijdens het pinksterfeest werd een jong meisje (in de bloei van haar leven) tot
pinksterblom gekozen. Zij was de pinksterblom of pinksterbruid.

Op het christelijke Pinksterfeest wordt de uitstorting van de heilige geest gevierd. Volgens de bijbel kwam uit
de hemel iets dat op vuur leek en dat zich, in tongen verdeeld, op de 12 discipelen van Jezus neerzette. Zij
werden vervuld van de heilige geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Het Pinksterfeest wordt ook
wel het feest van de liefde genoemd.
Als moderne mens kun je je door stil te staan bij dit hoogtepunt in de natuur, je bewust worden van de relaties die je aangaat in je leven, of dat nu een vriendschap, een relatie of een huwelijk is. Iedere verbinding
kent het ‘licht-duister principe’; goede tijden en slechte tijden. Ieder individu wordt geleid door zijn bewustzijn
en onderbewustzijn. In de verbinding met jezelf en de ander word je daar, van elkaar en aan elkaar, van
bewust.
Pinksteren is bij ons op school een feest van verbinding, licht, lucht en kleur. Wij vieren de verbinding (het
huwelijk) tussen de aarde en de zon, symbool voor de ultieme samenwerking, waardoor de planten uiteindelijk vrucht kunnen dragen. De duiven staan voor de liefde. Het vlechtwerk van de linten in de meiboom en de
dansen rond de meiboom symboliseren deze samenwerking en benadrukken dat er samenwerking noodzakelijk is om de wereld een beetje mooier te maken. De onderlinge samenwerking tussen kinderen bij het
vlechten van de linten, het gezamenlijk dansen en zingen, het maken van de muziek, het samen loslaten van
de duiven, zijn de belangrijkste ingrediënten van het Pinksterfeest.

Katern Hieronymusplantsoen
Pinksterfeest
Op HP vieren de kinderen op donderdag 28 en op vrijdag 29 mei Pinksteren. De kleuters vieren het feest
apart, in witte feestelijke kleding, en dansen rondom de meiboom en laten gezamenlijk de duiven vrij. Een
groep vijfde klassers maakt muziek voor de kleuters met viool, piano en fluit.
De onderbouw klassen dragen ook witte, feestelijke kleding. Onder leiding van de zesde klas spelen de kinderen gezamenlijk een aantal opzwepende ritmes. Ook de vijfde klassers maken muziek. Er wordt een pinksterverhaal verteld door Ron en Lars. Uit iedere klas hangen twee leerlingen een door de (halve) klas opgestelde goede wens aan de wereld, aan de linten van de meiboom. Als de goede wensen wapperen in de
wind worden de duiven door de leerlingen vrijgelaten.

Katern Maliebaan
Pinksterfeest
Op MB vieren de leerlingen van groep 1 op dinsdag 26 mei Pinksteren en de leerlingen van groep 2 op vrijdag 29 mei. In de week na Pinksteren is er op donderdag onderwijs voor groep 1 en op vrijdag voor groep 2.

