Nieuwsbr
N
rief 21 april
a
2017
7
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a april
22 apr B
Begin meivakantie t/m 7 mei

Agenda
a mei
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
9 mei O
Ouderavond klas 1A
10 mei O
Ouderavond klas 5
11 mei A
Avond over Groei
G
en Identiteit
25 t/m 26
6 mei Hemelvaart, alle kllassen vrij
Beste ou
uders,
Hierbij de nieuwsbrie
ef met inform
matie uit en ro
ond onze sch
hool. Het zijn
n drukke tijdeen, met Palm
mpasen,
ouderavo
onden en ton
neelstukken, Pasen en h
het vijfde klas
skamp. En da
an heb je oo k nog gewon
ne
schoolda
agen. Maar nu
n vakantie!
Namenss de leerkrach
hten en med
dewerkers va
an Vrije Scho
ool Utrecht wens ik jullie aallen een ple
ezierige
tijd toe, m
met rust en ruimte
r
voor elkaar.
e
En ee
en mooi avon
ntuur op zijn tijd.
Tot overr twee weken
n!☀
heffer
Ines Sch
Waar ho
ouden leerkrrachten, me
edewerkers en schoolle
eiding zoal mee
m bezig naaast het verrzorgen
van de lessen voor de kinderen
n? Een klein
ne opsomming:

Installa
atie nieuwe
e Raad van Toezicht
Zoals julllie weten is onze
o
school de enige sch
hoolcoöperatie in het land. Dat betekkent zoveel dat alle
medewe
erkers, leerkrrachten, conc
ciërge, klass enassistente
en, schoolleid
ding samen dde school be
esturen.
Het dage
elijks bestuur is daarin dienend aan d
de wensen va
an de leden van de coöpperatie; 46
momente
eel. Eigenlijkk is deze organisatiestrucctuur een nie
euwe vorm va
an 'leraren zeelfbestuur', vinden
v
wij zelf, zzoals het oorrspronkelijk het
h idee wass voor de vrije
escholen van
n Rudolf Ste iner. Geen to
op down
cultuur, m
maar ieders inbreng telt bij
b het vormg
geven van on
ns onderwijs. Het gemeeenschappelijk
k streven
van goed
d onderwijs geven,
g
is wat ons bindt. E
Een samenw
werkingsvorm
m die past in het ideaal va
an
vrijheid, gelijkheid en
n broedersch
hap.
De Algem
mene leden vergadering van de Coöp
peratie (ALV
V) heeft, na een
e lang procces, de nieuw
we Raad
van Toezzicht geïnsta
alleerd. In een volgende n
nieuwsbrief zullen
z
de nieuwe leden z ich voorstelle
en. De
Raad va
an Toezicht vormt
v
het inte
ern toezicht o
op een schoo
ol, volgens de wet, het kijijkt op gepas
ste
afstand m
mee, naar de
e onderwijsk
kwaliteit, de o
organisatiestructuur, wetg
geving en finnanciën en geeft,
g
gevraagd
d en ongevra
aagd, advies
s aan het besstuur. De ond
derwijsinspectie vormt, oook volgens de
d wet,
het exterrn toezicht op deze zaken.
Meer info
formatie overr de bijzonde
ere organisattievorm van onze
o
school vind je op onnze website.

Zorgstrructuur op de Vrije Sc
chool Utrec
cht
Afgelope
en weken is er
e met alle mensen
m
uit he
et zorgteam van onze school, van allee locaties, ge
ewerkt
aan een voorstel ove
er de zorgstru
uctuur voor d
de aankomende jaren; in 2020 zijn we een schoo
ol met
drie volg
groeide locatiies, van kleu
uterklassen to
ot en met kla
as 6.
Hoe zet je de zorg vo
oor de leerlin
ngen op deze
e drie locatie
es goed neerr?
Wat is er nodig om le
eerlingen en leerkrachten
n, zo goed mogelijk
m
te on
ndersteunen en bedienen
n bij het
leerproce
es, zowel vo
oor de kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben alls bij die leerrlingen
die extra
a uitdaging ku
unnen gebru
uiken?
at uit de intern begeleide
Het zorg
gteam van Vrrije School Utrecht bestaa
ers Hetteke JJimenez en
Rozema
arijn Tigelaar (Rozemarijn
n is ook RT-e
er op de loca
atie Leidsche Rijn), de rem
medial teach
hers,
Nienke vvan Leeuwen
n en Susanne Timmerma
ans-Rosenda
ahl, de pluskllas leerkrachht Jany van
Oudheussden en de gedragsspec
g
cialist Heleen
n Jongsma.
Als scho
oolleider coörrdineer ik een dergelijk p roces, waarin de verantw
woordelijkheiid bij de
medewe
erkers zelf lig
gt. Het voorsttel dat het zo
orgteam uiteindelijk maak
kt over de zoorgstructuur, wordt
met de le
eerkrachten besproken en
e ter advise ring aan de MR voorgele
egd waarna hhet bestuur een
e
besluit neemt.
eer wilt lezen
n over de zorrg bij ons op
p school, raad
dpleeg onze website.
Als je me

Uitkomsten Zelfev
valuatie 2017
In de We
erkgroep Zelfevaluatie, bestaande uitt twee leerkra
achten en tw
wee ouders, zzijn de uitkom
msten
van de e
enquêtes bessproken. Tev
vens is met d
de leerkrachtten uit het tea
am en het beestuur gedee
eld wat
de uitkom
msten waren
n.
Vragen a
als: Wat valt op aan de uitkomsten?
u
W
Waarom? Ho
oe ligt het lan
ndelijk gemidddelde? Wat
betekentt de score prrecies voor onze
o
school?
? Aan welke thema's
t
wille
en we in de tooekomst werrken? komen d
daarbij aan de orde. Teve
ens wordt ee
en vergelijking met de uitk
komsten vann twee jaar ge
eleden
gemaaktt.
De inputt uit de verscchillende grem
mia op de uittkomsten van de zelfevaluatie worde n vastgelegd
d en met
de klankkbordgroep besproken
b
alv
vorens het m
met de ouders gedeeld wo
ordt.
De verbe
eterpunten worden
w
meeg
genomen in h
het nieuwe schoolplan.

Het oud
derkoor van het Hiero
onymuspla
antsoen tra
ad op in de Stille weekk:
In de Stille week voo
or Pasen zon
ng het ouderkkoor iedere ochtend
o
prac
chtige meersttemmige lied
deren in
het trapp
penhuis op het
h Hieronym
musplatsoen. Het was erg
g mooi, kinde
eren, leerkracchten en oud
ders
genoten ervan! Dankk jullie wel!

19 mei schoolfeest
De Vrije School Utrecht bestaat 35
3 jaar, en d aar zijn we TROTS
T
op!
Maar zonder ouders geen school.
Daarvoo
or willen wij ju
ullie bedanke
en door het a
aan bieden van
v een SWING-feest. Vrrijdag 19 meii met DJ
Martijn.
Het feesst is gratis incclusief een welkomst
w
dran
nkje!
Jullie zijn
n welkom vanaf 20.30 uu
ur op het Hië ronymusplan
ntsoen!
Tot dan.
Namenss de school: Corry-An
C
en Harrie
N.B. Wij hebben wel hulp nodig bij
b de barbezzetting. Moch
ht je een uurttje achter de bar willen
meehelp
pen meld je dan
d bij Corry-An (c.geerli ng@vrijesch
hoolutrecht.nl) of Harrie
(info@vrrijeschoolutre
echt.nl)

Muziekavond op dinsdag 6 juni om 19:00 uur locatie HP, iedereen is welkom om te
luisteren
Over 6 weken, op dinsdagavond 6 juni, is er weer een Muziekavond waar de kinderen van onze
school, alle drie de locaties, hun muzikale talenten en kunsten kunnen laten horen. Want: wat hebben
we veel muzikale kinderen op onze school! Tijdens muzieklessen/koor zie en hoor ik dat vaak, dat
verdient een podium! Ook voor ouders en kinderen die een muziekinstrument willen kiezen een
inspirerende avond. Of gewoon als je ervan houd kinderen met plezier en of ernst muziek te zien
maken!
De muziekavond is vooral bedoeld voor kinderen die al een tijdje een muziekinstrument bespelen en
zeker ook voor duo’s, groepjes, bandjes…
We hopen op een afwisselende muzikale avond met korte acts van zo’n 2 minuten.
Ouders/kinderen kunnen in de pauze taart, cake, sap, koffie/thee kopen, verzorgd door de 6e klas
(opbrengst is met terugwerkende kracht voor het eindkamp en een Italiaans ijsje eten met de klas op
een van de laatste lagere schooldagen).
Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden via de inschrijflijst die bij meester Fred in het
keukentje hangt. Op die lijst staan ook de spelregels. Neem die met je kind door. Voor vragen kun je
natuurlijk bij mij terecht.
Meer details over het diner en de muziekavond volgen nog maar 6 juni kun je alvast reserveren in je
agenda. Ik verheug me al op de muziek van de kinderen en hoop jullie te zien tijdens de muziekavond!
Kinderen die zich aangemeld hebben doen een “auditie” op dinsdag 9 of woensdag 17 mei. Het is niet
de bedoeling om Idols o.i.d. na te spelen, maar zo kan ik beoordelen of een optreden goed bij de
avond past, dat er niet alleen maar violen klinken, het stukje niet te lang is en kan ik eventueel nog
wat muzikale tips geven.
Nog een paar spelregels:
*
De muziekavond is vooral bedoeld voor kinderen die al een tijdje een instrument bespelen
(dat een inspirerend voorbeeld voor de kinderen die net zijn begonnen…).
*
Het mag niet langer dan 2 minuten duren.
*
Een muziekstuk/liedje dat het kind al goed kent werkt het beste, geeft het meeste plezier
*
Het kind mag alleen meedoen maar natuurlijk ook samen met iemand anders, uit de klas, van
school, vader of moeder, in een groepje, een bandje, een ensemble.
Je kunt je kind ook inschrijven via de mail: schoolleiding@vrijeschoolutrecht.nl Uitdrukkelijk
vermelden:
Wie er mee doet:
Uit welke klas:
Wat is de titel van het muziekstuk:
Wat ga je doen (welke instrumenten etc.):
Veel succes en plezier met oefenen!
Hartelijke groet Koos van Eijk, muziekdocent Vrije School Utrecht.

Locatie Hieronymusplantsoen
Opruimhulp gezocht voor de toneelspullen
Ben jij ook zo onder de indruk van onze prachtige toneelstukken elk jaar weer? Kom je ons dan een
ochtendje/middagje helpen met opruimen, schoonmaken en herstellen? Een paar extra handen
zouden wij zeer waarderen!
Waar? De decorzolder en de zolder met de toneelkleding (op het Hieronymusplantsoen)
Wanneer? maandag 15 mei (8.30 uur tot 14.15 uur): decorzolder
maandag 29 mei (8.30 uur tot 14.15 uur): toneelkleding zolder
Waarom? Om de toneelkleding voor de kinderen heel en schoon aan te bieden. Om te zorgen dat de
ouders die zich elk jaar weer vol enthousiasme inzetten voor de kleding of het decor zich gemakkelijk
een weg weten te vinden in deze ruimtes. En misschien ook wel om tegelijkertijd met het opruimen
ook een frisse wind door je mind te laten waaien, want opruimen is behalve uiterst dankbaar werk ook
een heel spirituele oefening!
Wat? Opruimen, ordenen, zuigen, poetsen, kleding herstellen (dit laatste kan natuurlijk ook thuis en op
een ander moment)
Hoe meld ik me aan? Graag via de mail naar: j.vanoudheusden@vrijeschoolutrecht.nl
Of direct via ons! Heel graag tot dan!
juf Femke & juf Jany

Tone
eel klas 5: De
D Argonaauten

De 5e klas heeft met
m veel succces het tonee
elstuk
De Arrgonauten op
pgevoerd. Footo’s zijn te zien
z
op
onze website
(www
w.vrijeschoolu
utrecht.nl/leeerlingen/foto--en-film).
Ze zijjn gemaakt door
d
Jons Je ronimus.

Locatie
e Maliebaan
n
Werkza
aamheden meivakantie
De kome
ende 2 weke
en worden ee
en aantal werrkzaamhede
en uitgevoerd
d. Allereerst zzal de verzak
kking in
de poortt naar Mgr. De
D Weterings
straat worden
n aangepakt. Hopelijk wo
ordt het problleem nu definitief
verholpe
en. De klaslokalen van Co
orry-An en L
Léanne/Sonja
a en de kopie
eerruimte krijjgen nieuw
marmole
eum. Tot slott zullen het magazijn
m
en d
de vouwwand in het spee
ellokaal wordden verwijderd en
wordt he
et plafond vernieuwd. De ruimte waarr nu de jasse
en van klas 1 en 2 hangenn, wordt het nieuwe
magazijn
n. Voor de ja
assen zullen als tijdelijke oplossing ve
errijdbare kap
pstokken wo rden geplaattst. In de
zomerva
akantie is hett plan om de puien in de gang en van
n beide klaslo
okalen te verrvangen. Hie
erbij zal 1
pui verpllaatst worden
n naar het be
egin van de g
gang. Er kom
mt dan ruimte
e om kapstokkken te plaattsen
langs de
e wanden.

Fossiellen zoeken
De kleutters zijn weerr op zoek geweest naar ffossielen in de
d zandbak. Ook de kindderen van kla
as 1 en 2
gingen n
naarstig gravven. Die oudjes zaten goe
ed verstopt! Ouders
O
beda
ankt voor hett verstoppen!
Namenss het Malieba
aanteam.

Locatie
e Componis
stenlaan
Er wordtt heerlijk gespeeld in de mooie
m
nieuw
we tuin op Leiidsche Rijn! Bedankt tuinngroep, zond
der jullie
hulp wass het niet gellukt!

Ingezon
nden mededeling:

Konin
ngsKinde
eren op Lepelenb
L
burg!
nderdag 27 april 2017 is e
er opnieuw een
e vrijmarktt in het park Lepelenburg
g. Het
Op Koningsdag, don
m 10:00 uur en wordt officieel geopen
nd door de Burgemeeste
B
er.
begint om

erkopen’, sch
hrijf je in via de website e
en dan kun je
e tussen 9.00
0-10.00 uur jje oranje zeilltje en
Wil je ‘ve
spaarpottje ophalen. Geef je snel op, want a
anders is er geen plek meer.
m

doel
Goede d
Dit jaar ssparen we opnieuw
o
voorr Stichting Acchter de Reg
genboog (helpt kinderen ddie een familielid zijn
verloren), Stichting Samenschole
S
en (bouwt sccholen in Nica
aragua) en Right
R
to Play (wil voor kin
nderen
onde en veiliige wereld crreëren door m
middel van sport
s
en spel).
een gezo
Optrede
en
De muziektent funge
eert als (open
n)podium. W
Wil je optreden
n, zit je op ee
en koor of in een band, ben
b je
o zing je altiijd onder de douche, heb
b je een act of
o dansgroepp: meld je ook aan via
een Voiccekid in spé of
de webssite.
Er zijn ve
erder versch
hillende optre
edens gedure
ende de dag o.a. in same
enwerking m
met Het Popsttation.
Jeroen ‘ssingt als een
n kangoeroe’ verzorgt een
n geweldig optreden;
o
Ald
do’s Poppenttheater heeftt een
eigen ten
nt; Circus Diedom heeft een
e fantastissche luchtsho
ow; Danssch
hool Touché verzorgd dans
worksho
ops en wil je tot
t rust kome
en dan kan d
dat bij de klan
nkschalen va
an Marije..
Hulp is w
welkom
Mocht je
e een ouder, oom of oma hebben die graag de ha
anden uit de mouwen
m
steeekt of zich sn
nel
verveelt als jij druk aan het verko
open bent: hu
ulp is welkom
m, bijvoorbee
eld om panneenkoeken te bakken
of thee te
e verkopen. Laat het ons
s weten per m
mail: vrijwilliger@konin
ngskinderen
n.nu.
‘Verkope
ers’ kunnen dus
d een plek
k met oranje zzeiltje reserv
veren via de website:

http:///www.kon
ningskind
deren.nu//doe-mee/

Beste ouuders,
Allereersst, even voorrstellen! Wij zijn; Froukj e (26) en Alexa (33) tweee zussen en oud vrije sch
holieren.
Wij hebbben beide eenn hele fijne opleiding
o
gennoten van peeuterklas tot eindexamen aan de Vrijee School
Den Haaag.
Dit gunnnen wij natuuurlijk ieder kind
k
daarom pproberen wijj een kleutersschooltje, Jarrdim Amanaaye, te
helpen inn Florianopoolis, Brazilië. Het schooltj
tje is opgericcht door moeder en dochtter in hun eig
gen huis,
en sterk gefundeerd in
i liefde, gem
meenschap een samenwerk
king met oud
ders. Wat zo bijzonder is aan
deze schhool is dat deeze toegankellijk is voor ieedereen. Zo kunnen niet alleen de rijkkere, maar allle
kinderenn naar deze school. Ook is
i dit de enigge alternatiev
ve school op het
h noordelijjk gebied van
n het
eiland, een daarmee dus
d ook uniek
k.

Nu stelt de overheid bepaalde eissen aan een sschoolgebouw
w en moeten
n er verbouwi
wingen plaats vinden
zoals repparaties aan het
h dak, sanitair, op het ggebied van brrandveiligheid etc. Er is eeen begrotin
ng
gemaaktt van 14.000 euro in totaaal voor alle kkosten zodat het schooltjee kan voort bblijven bestaaan. Wij
hebben hhiervoor een crowdfund actie
a
online oopgezet om geld
g bijeen tee krijgen vooor het behoud van de
school. H
Helpen julliee mee door wat
w bij te draggen? Elke bijjdrage is zeer welkom.
http://ww
ww.yeee-ha
aaa.com/he
elp-braziliaa
anse-steinerr-kleutersch
hool-jardim-aamanaye
Alle hulpp is welkom en elk beetjee helpt! Mocchten jullie zelf nog een leuk idee inittiatief bedenk
ken, of
vragen hhebben dan horen
h
we dat graag!
Alvast bedankt en haartelijke groeeten,
Alexa enn Froukje vann der Velde
(Overdagg te bereikenn op 0641373
3766)

W
Work
kshop
p Tra
anspa
arantten m
maken
n
V
Vrijdag
21
2 april 2017, 19:30‐
1
22:00 uu
ur:
Tulpe
enbollen
nveld (g
gevorderrden)
V
Vrijdag
12 mei 2017, 19.30‐22
1
2.00 uurr:
‘Pin
nksterbrruiloft’ (iederee
(
en) of ‘De
e meiboom’ (gevvorderd
den)
Tijdeens deze avond
a
ma
aken we e en transp
parant voo
or in de siilhouetlam
mp
van de Noestt. De transsparanten
n kunnen ook voorr het raam
m gehange
en
w
worden off kunnen worden
w
n
neergezett met een kaarsje err achter.

Locatiee: Zeister Vrrije School,, Bergweg 10
1 (via achteringang) in Zeist
Inloop van
naf 19:15, start
s
19:30
Inform
matie: Ann e Schol, tell: 06‐11 58 57 24
Opgeven
n via e‐maiil: annescho
ol1985@gm
mail.com
De cursus
c
worrdt gegeven
n door: Linda Lammerrts van Bueeren
Kosten
n: € 20,00 i ncl. materiiaal, koffie en
e thee

Naailees bij Atellier " Gek
kniptvoorr U ".
Atelier "Geknipt vooor U " verzzorgd naaileessen op div
verse tijdstippen en meeerdere curssussen
die met zelf kledingg maken te maken hebbben.
Naailesssen:
Doordew
weeks op maandag
m
,- dinsdag-,
d
wooensdag- en
n donderdag
gavond. Veerder op woeensdag en vrijddagochtend.
Je krijgtt 1 keer per week 2 uurr naailes in een groep van
v maximaaal 8 cursisteen.
Korte n
naaicursus op zaterda
ag:
Deze cuursus bestaaat uit 4 lesseen van 3 uurr en wordt om
o de week
k op zowel dde zaterdago
ochtend
en midddag gegevenn.
Je geeftt je op per cursus.

Zomercursus
Ieder jaar verzorgt Atelier " Gekniptvoor U " een zomer naaicursus. Deze bestaat uit 6 lessen
van 2 uur. Gegeven op dinsdag - en woensdagavond en woensdagochtend.
Zie voor meer informatie: www.gekniptvooru.nl
Je kunt mailen met info@gekniptvooru.nl.
Gerda van Bekkum
Atelier " Gekniptvoor U ".
Detmoldstraat 11
3523 GA Utrecht
06-52020309

