Nieuwsbrief 22 februari 2019
Agenda februari
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
23 febr
Krokusvakantie t/m 3 maart

Agenda maart
4 mrt
Kleuters Maliebaan vrij i.v.m werkzaamheden
5 mrt
7 mrt
12 mrt
14 mrt
15 mrt
21 mrt

Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Tafeltjesmiddag alle 3 locaties
Let op: Staking: school is dicht, informeer bij je BSO of deze open is
Muziekavond HP

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief met praktische en inhoudelijke informatie over de school. Let op de berichten over de
staking van 15 maart.
We hebben een chaotische week achter de rug op de drie scholen, met veel zieke collega’s. Dit zal jullie
ongetwijfeld niet zijn ontgaan, excuses voor het ongemak dat dit ook voor jullie thuis veroorzaakt. Dankzij de
inzet van de collega’s, invallers, een lieve ouder en het bureau Lukida, een all-profit organisatie van kunstenaars en vakspecialisten, hebben we een groot deel van de lesuitval kunnen opvangen.
Het gebrek aan invallers, veroorzaakt door het leraren tekort, is een van de redenen voor ons om te gaan
staken op 15 maart. Ik hoop dat jullie hier begrip voor op kunnen brengen. Maar voor nu: een fijne vakantie
toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Ines Scheffer

Tijdige aanmelding broertjes/zusjes
Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 bestaan er wachtlijsten voor de locaties Hieronymusplantsoen
en Maliebaan. M.i.v. het schooljaar 2021-2022 geldt de nieuwe plaatsingsprocedure waarbij er geloot wordt
en broertjes/zusjes voorrang krijgen. Kinderen geplaatst voordat de nieuwe procedure van kracht werd, behouden hun plaats. Ook bij de nieuwe procedure is het van belang om broertjes/zusjes tijdig voor de peildatum van 1 november of 1 mei aan te melden.
Voor de locatie Leidsche Rijn is er een wachtlijst voor het schooljaar 2019-2020 en voor het schooljaar 20202021 is deze inmiddels ook ontstaan.
Met andere woorden, wacht niet te lang met het aanmelden van een broertje of zusje.

Voor wie zich nog wil aanmelden familievoorstelling De heks en de Donderdag 28 maart
Aanvang: om 19 uur
Let op: als er niet genoeg aanmeldingen zijn gaat
het niet door en ontvangt u tijdig bericht
Kosten: Familie-tarief of 2 volwassenen, €20,(korting 15,-)
Locatie: Vrije school Utrecht, Hiëronymusplantsoen 3 Utrecht

Opgeven deze week: p.devries@vrijeschoolutrecht.nl
Bij deze opvoering met muziek van D.Sjostakovitsj, zal de Russische en de Nederlandse taal elkaar afwisselen in euritmie en toneelspel.
Euritmie: Marina Akkerman, Elisabeth Appenrodt, Rūta Bagdonavičiūtė, Olga Drugova, Natalja Losjenova,
Galina Slutch, Asja Starostina
Spraak/toneel: Arthur Polderman, Nina Samochina Piano: Ljubovj Podgajskaja Belichting: Florian Oele
klankenbeweging@gmail.com/www.klankenbeweging.org.

De lente Seizoener komt over een paar weken uit met daarin ons schoolblad!
Voor Pasen komt de Seizoener met daarin ons eigen Lenteblad uit, gemaakt voor en door ouders van onze
school. Het rekenonderwijs van onze doorlopende leerlijn wordt deze keer geportretteerd met schitterende
foto’s.

Wil je adverteren in ons schoolblad?
Adverteren met je bedrijf(je), laat het ons weten: schoolkrantredactie@vrijeschoolutrecht.nl. Met de verdiensten van de advertenties hopen we een deel van de gemaakte kosten terug te verdienen.

Staking vrijdag 15 maart
Vrijdag 15 maart wordt er landelijk gestaakt om duidelijk te maken dat er meer geld nodig is om
onder meer het lerarentekort tegen te gaan. Het lerarentekort loopt op en ontregelt ook ons
onderwijs. Ook onze school is deze dag dicht voor kinderen en ouders.
Op het Hieronymusplantsoen wordt er een warme- leraren–en-ondersteuners-verwenlunch genuttigd, waarna een levendig parkoers door de school in spelvorm, met verrassende
elementen, plaatsvindt. Voor en door collega’s georganiseerd. Gedurende dit parkoers ontmoeten we elkaar als collega’s op verschillende wijzen rondom thema’s als: vrijeschoolonderwijs,
leraren tekort, de coöperatie, de sociale impuls van Rudolf Steiner en het vrijeschoolonderwijs,
in relatie tot de toekomst en de toekomst van VSU. We willen elkaars mening, visie en intenties horen en deze dag aangrijpen elkaar op een manier te ontmoeten die energie geeft.

Katern Hieronymusplantsoen
Nobeldwarsstraat
Vanaf maandag 25 februari wordt de rijrichting in de Nobeldwarsstraat omgekeerd. Dit is om te voorkomen
dat te breed verkeer alsnog de Kromme Nieuwegracht op kan rijden nu er paaltjes zijn geplaatst bij het begin
van het Hieronymusplantsoen.

Muziekavond 21 maart, schrijf je kind in!
Op donderdag 21 maart vindt de Muziekavond plaats! Alle leerlingen van het Hieronymusplantsoen kunnen laten horen wat ze kunnen spelen op hun instrument, of kunnen zingen natuurlijk! Leuk ook om eventueel samen te spelen voor publiek!
Iedereen kan zich inschrijven. Houdt wel een beetje rekening met de lengte van het muziekstuk, het
mag maximaal 5 minuten duren. Als er te veel aanmeldingen zijn, zullen er optredens van leerlingen die zich
dubbel hebben ingeschreven geschrapt worden. In dat geval krijgen samenspeeloptredens voorrang.
We beginnen op donderdag 21 maart met een mogelijkheid om mee te eten. Vanaf 17:30 uur staat er soep
en brood klaar. Om 18:00 uur begint het programma. De catering deze
avond wordt geregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp
aan het einde van het schooljaar. Voor 5 euro pp is er soep en brood
inclusief koffie/thee en iets lekkers in de pauze. Mensen die niet van
tevoren komen eten kunnen in de pauze los koffie/thee en iets lekkers
kopen.
Op donderdag 14 maart van 14:30 tot 15:30 uur staat
een oefenuur gepland. De kinderen die mee willen doen kunnen daar
vast een keer voorspelen en ontvangen eventueel aanwijzingen van mij
of het advies voor een nieuwe samenspeelcombinatie. Dit oefenuur vindt plaats in de zaal. Willen leerlingen door
mij begeleid worden op de piano, meldt dat dan tijdig per mail.
Aanmelden kan op de inschrijflijst die bij Maurice in de keuken ligt.
Graag daar ook aangeven of en met hoeveel personen je komt eten en
of er sprake is van allergieën. Vegetarisch eten zal aanwezig zijn.
Heb je vragen? Mail r.vogel@vrijeschoolutrecht.nl
Roel

Nieuwe en oude collega’s HP
We nemen helaas afscheid van juf Eva van klas 6. Eva gaat verhuizen naar Breda en heeft 10 jaar met veel
liefde en plezier voor onze school gewerkt. We zullen haar erg missen! Gelukkig hebben we Jessie Bragdon
bereid gevonden haar plaats in te nemen en de klas naar een goede afsluiting van de schoolperiode te begeleiden.

Katern Maliebaan
Kleuters Maliebaan vrij 4 maart
De kleuterklassen zijn dicht in verband met werkzaamheden.

Nieuwe collega’s MB
Sinds begin dit jaar is Ottla Linssen de nieuwe remedial teacher als opvolger van Nienke van Leeuwen, die
met pensioen is gegaan.
Nienke Wehlburg is deze maand begonnen als leraarondersteuner bij de kleuters.

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Personeel
Gisteren heeft juf Marrit afscheid genomen van de kinderen en ouders van klas 2. Juf Marrit verlaat de klas
om, onder begeleiding, op zoek te gaan naar andere werkzaamheden die mogelijk in een ander werkveld
liggen.
Vanaf 11 maart zal juf Lieke Teunisse ons team komen versterken. Zij zal op de maandagen en dinsdagen
voor de klas staan in klas 2 gedurende het zwangerschapsverlof van juf Maya. Ze zal zich in de volgende
nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
Juf Maartje is nog aan het re-integreren en zal zolang vervangen worden door juf Hetteke Jimenez.

Tafeltjesmiddagen
Na de voorjaarsvakantie vinden de 10-minutengesprekken plaats. Op de prikborden bij de klassen hangen
intekenlijsten om je als ouders hiervoor in te schrijven. In deze gesprekken krijgen jullie een algemeen beeld
van je kind op het gebied van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en voortgang van jullie kind.

De Boerderijschool binnenkort van start!
In klas 3/4 zal vanaf eind maart de Boerderijschool van start gaan. In het curriculum van de Vrije School
Utrecht bieden wij de derdeklassers, in dit geval klas 3/4, een periode van ongeveer 20 dagdelen werken en
leren op de boerderij aan; een deel daarvan dit schooljaar en een klein deel begin volgend schooljaar. De
kinderen zullen op de vrijdag naar de biologische geitenboerderij ‘De Geertjeshoeve’ fietsen en daar allerlei
handen klusjes doen, zoals de geiten, varkens en andere kleine dieren voeren en verzorgen, de stallen uitmesten, in de tuin werken, geitenkaas maken, enzovoort.

Euritmie
Klas 3/4 heeft na de voorjaarsvakantie nog twee of drie vrijdagen euritmie van juf Lara alvorens voor hen de
Boerderijschool begint. Daarna zal er op de vrijdagen weer een periode lang euritmie gegeven worden aan
klas 2.

Huisvesting: een update
We hebben afgelopen week weer op het Stadskantoor gezeten om te praten met de gemeente over onze
toekomstige huisvesting, een verdere verkenning. Voor de definitieve huisvesting hebben we een aantal
mogelijkheden doorgenomen en voor de tijdelijke huisvesting onderzoeken we de mogelijkheid van noodlokalen bij onze huidige locatie. Toch kan het er ook nog op uitdraaien dat enkele klassen op een andere locatie zullen worden gesitueerd.

Ingezonden mededelingen:

