Nieuwsbrief 21 juni 2019
Agenda juni
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
21 juni
Viering Sint Jan ’s avonds HP en LR, alle klassen om 13.00 uur vrij
25 juni
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij

Agenda juli
5 juli
19 juli

Viering Sint Jan ’s avonds MB, gewone tijd uit.
Laatste schooldag, alle klassen om 10.30 uur vrij

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
We gaan de laatste vier weken in van dit schooljaar. Met ons feest rond Sint Jan, het zingen, het dansen, het
springen over het vuur, luiden we de zomer al in. Zo zijn de voorspellingen voor volgende week wel héél
zonnig te noemen. Er kwamen zelfs al vragen of we dan een tropenrooster instellen. Dat zullen we niet
doen. Pas wanneer er een langere periode met tropische temperaturen is, kunnen we daartoe overgaan.
Gelukkig zijn de kinderen op de warmste dagen, dinsdag en woensdag al om 13.00 uur uit.
Minder zonnig is het nieuws dat Ines Scheffer, onze schoolleider, ziek blijft tot aan de zomervakantie. Haar
overbelast zijn blijkt ernstiger dan zij zelf eerst dacht. In haar herstel gaat het soms beter en soms weer minder, wat maakt dat zij hiervoor meer tijd nodig heeft dan de eerdergenoemde 3 à 4 weken. De verwachting is
dat Ines na de vakantie weer terug op school zal zijn. Vanaf deze plek, en ik denk dat ik ook namens jullie
spreek, wil ik Ines veel beterschap wensen en onze liefdevolle aandacht gaat naar haar uit.
Zoals Ines vorig jaar heeft gezorgd dat wij met het merendeel van onze medewerkers een fantastische reis
naar Dornach hebben kunnen maken, gingen wij de afgelopen studiedagen na het pinksterweekend opnieuw
op reis. Dit keer zijn we naar Bochum in Duitsland getrokken alwaar we inspiratie op hebben gedaan, uitvoerig met elkaar gesproken en soms ook kennisgemaakt, kortom: twee mooie dagen van teambuilding. Met
onze coöperatie, en in dit geval met 41 medewerkers van onze 3 locaties, hebben we ons verder verdiept in
de menskunde, hebben we kunstzinnig met elkaar gewerkt (zie foto’s) en inhoudelijk gesproken over het
functioneren en de toekomst van onze coöperatieve organisatievorm.

Op woensdag hebben we met z’n allen de dag doorgebracht op de Rudolf Steiner Schule in Bochum. We
begonnen met een rondleiding door de schoolgebouwen en over het terrein. Opvallend was dat de school
zeer uitgebreide werkplaatsen heeft, zoals voor houtbewerking en een houtzagerij, een heuse smidse en
mogelijkheden voor metaalbewerking, een schilder- en boetseeratelier, enzovoort. Het is een grote school
met kleuterschool, onderbouw en bovenbouw en telt zo’n 900 leerlingen. In de ochtend hebben we in kleine
groepjes klassen bezocht die ‘Hauptunterricht’(periode-onderwijs) kregen in zowel onder- als bovenbouw.
De kleuterjuffen hebben de kleuterklassen bezocht en klas 1, 2 en 3 zijn daar bijvoorbeeld een bewegende
klas zonder tafels en stoeltjes. Daarna hebben we nog vaklessen bezocht, zoals euritmie, schilderen, Russisch en les in het bespelen van de lier. Wat veel collega’s opviel was dat er een grote mate van discipline

heerst in de lessen; de kinderen kunnen heel lang luisteren en mee in de stroom van de les. Ook werd door
sommigen geconstateerd dat in onze lessen vaak meer creativiteit en dynamiek aanwezig is. Heel interessant om de lespraktijk van een andere vrije school te mogen bekijken!
Na een heerlijke lunch in de schoolkantine en nog een stukje rondleiding hadden we nog een gesprek met
twee medewerkers van de school waarin vooral de overeenkomsten klonken, want naast het inhoudelijke en
pedagogische onderwijs heeft deze school ook een lerarenzelfbestuur wat zeer verwant is aan onze coöperatie.
Het waren heel inspirerende, leerzame maar ook ontspannen dagen.
Zonnegroet,
Jörgen Joosten
Adjunct Schoolleider Vrije School Utrecht

Een nieuw koor voor ouders en vrienden van
Vrije School Utrecht
Zin om met veel plezier te zingen in een nieuw,
veelzijdig en uitdagend koor?

Na de zomervakantie starten we op donderdagavond 20.00‐
22.00 op de locatie Maliebaan nr. 74 een koor voor ouders en
vrienden van de Vrije School Utrecht: Vrij Vocaal.
We zingen meerstemmig Vrije School repertoire, wereldmu‐
ziek 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 no‐
dig, maar wel handig. Zang‐ en koorervaring is fijn zodat we zo min mogelijk tijd nodig hebben voor het in‐
studeren 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 19 repetities en we treden twee keer op. De repetitiedata zijn:
26 sept | 3, 10, 17 & 31 okt | 7 & 14 nov | 2019
9, 16, 23 & 30 jan | 6, 13 & 20 feb | 5 & 12 maart | 9, 16 & 23 april | 2020
We starten bij een minimumaantal koorzangers van 15. We streven naar gelijke verdeling van de stemgroe‐
pen. Mochten zich in verhouding tot de vrouwen niet genoeg mannelijke zangers aanmelden, dan wordt
het een vrouwenkoor.
Aanmelden graag voor 15 juli en dan plannen we de stemtesten in.
De contributie is €170.
Voor vragen en aanmelden: Hanne van de Vrie (moeder van Teun MB3, Pelle MB2 en Birk, kleuterklas Sonja
en Léanne) @: info@hannevandevrie.nl t: 0618043632
Declaratie U-pas
De school dient voor 1 juli de declaraties van U-pashouders in te dienen bij het U-pasbureau. Om dit tijdig te
kunnen verwerken, moeten wij uiterlijk 25 juni de opgave van het te declareren bedrag hebben ontvangen
onder vermelding van het pasnummer (info@vrijeschoolutrecht.nl). Opgaven na 25 juni worden niet gehonoreerd.

Katern Hiëronymusplantsoen
Ouderkoor en koor klas 4, 5 en 6

Katern Maliebaan
Sint Jansfeest
Op vrijdag 5 juli vieren we met alle klassen van de Maliebaan het Sint-Jansfeest op het grote veld bij Amelisweerd.
De kinderen zijn die dag op de gebruikelijke tijd uit school: Kleuters en klas 1
om 14.05 uur en klas 2 t/m 4 om 14.20 uur.
Het feest begint om 17.00 uur en eindigt om 19.30.
Verdere informatie en het volledige programma volgen zo snel mogelijk via de
mail!

Schooltijden volgend schooljaar
Vanaf schooljaar 2019/2020 worden de schooltijden van de locatie aangepast aan de tijden die ook op de
andere locaties worden gehanteerd.
Dat betekent dat om 8.20 uur de bel klinkt, de kleuters naar binnen mogen en de onderbouwkinderen in de
rij van hun klas gaan staan. Nadat de klassen naar binnen zijn gelopen beginnen de lessen om 8.30 uur.
Komt je kind later, dan is het te laat. Willen jullie er zorg voor dragen dat je kind op tijd op school is!
Eindtijd is 14.00 uur voor de kleuters en klas 1 en 14.15 uur voor klas 2 t/m 5, behalve op woensdag is iedereen om 13.00 uur uit.

Pokémon kaartjes
Er worden op het moment weer volop kaartjes van Pokémon ‘verhandeld’ tussen kinderen. Dit leidt helaas te
vaak tot ongewenste situaties. De leerkrachten, maar ook de medewerkers van BSO KC Weltevreden, hebben met elkaar besloten dat er geen Pokémon kaartjes meer op school geruild mogen worden. Het aloude
spreekwoord ‘Van ruilen komt huilen’ is iets wat we willen vermijden.

Werkzaamheden
Het vervangen van het glas is afgerond. Alleen van een aantal klepramen is de bediening niet goed vervangen. Dat zal nog worden opgelost.
Op woensdagmiddag 3 juli zal de aannemer al het plafond in de hal verwijderen. Het was hem niet mogelijk
dit in de laatste week voor de vakantie te doen. Na de sloop wordt in de 1e vakantieweek eerst alle bekabeling opgeruimd en in kabelgoten gelegd.
Als alles naar wens verloopt, zijn alle verbouwingswerkzaamheden (eindelijk) klaar in de zomervakantie

Projectkoor voor ouders Maliebaan
Op de Maliebaan blijven we net als voorgaande jaar het ouderkoor organiseren: vier korte projecten met telkens drie repetities en twee uitvoeringen ’s ochtends op school) die bij Michael, Advent, Pasen en Sint Jan
aansluiten. Deze projecten zijn toegankelijk voor iedereen (ook zonder koorervaring) en gratis. De data voor
repetities en uitvoeringen worden per project bepaald.
Voor meer info: muziekopdeMB@outlook.com

Ingezonden mededelingen:

Kom werken en leren in de antroposofische kinderopvang!

Wil jij bijdragen aan een verzorgde ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-13
jaar? Waar eerbied, geborgenheid en zintuigontwikkeling voorop staan?
Diverse antroposofische kinderopvangcentra hebben vacatures voor de functie van
‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker’. Deze werkgevers zijn op zoek

naar jou!
Deze functie combineer je met de 1,5-jarige BBL-opleiding ‘Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang’, aangeboden door de
School voor Antroposofische Kinderopvang en ROC Midden Nederland.
Hiermee groei je door naar mbo 4 niveau, ontvang je het unieke antroposofisch certificaat én krijg je toegang tot zes verdiepingsweekenden. De lessen vinden plaats in
Utrecht.
Daarnaast bieden we vanaf september 2020 ook een 3-jarige mbo 4 BOL/BBL-opleiding aan tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang.
Deze studie richt zich op studenten met een vmbo-diploma.
Meer info vind je op www.school-vak.nl Of stuur een mail naar info@school-vak.nl.
Wij brengen je dan graag in contact met geschikte werkgevers!

www.school-vak.nl

www.antroposofische-kinderopvang.nl

DE MUSICAL4DAAGSE OPNIEUW IN BREUKELEN; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze zomervakantie komt
de Musical4daagse weer in Breukelen. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen
ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in de muziekschool
Nieuwe vaart!
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
21 juli t/m 24 juli | 09:00 tot 14:00
25 juli t/m 28 juli | 09:00 tot 14:00
Inschrijven kan tot 29 juni via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

