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Beste o
ouders,
Vanavon
nd Sint Jan’ss feest! Het is
s geen zwoe le zomeravo
ond maar watt kouder. Maaar zeker well geschikt om
m
een vuurr te maken en
e (ons warm
m) te dansen.. We adviserren jullie om je
j kinderen w
warm te kleden. Namenss de
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m
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Verslag
g studie reiis naar het Goethean um in Dorn
nach, Zwits
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Zoals julllie weten, zijjn we met he
et hele team van leerkrac
chten en med
dewerkers vaan de Vrije School
S
Utrech
ht
vier dage
en naar het Goetheanum
G
m in Dornach , Zwitserland
d, geweest. We
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h kader van
n
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oudelijke verd
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ool de afgelop
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v een scho
ool
bestaand
de uit één locatie, naar een
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atie.
We wille
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o
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b
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m
om be
eide behoefte
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ben
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goed gehad, veel inhoude
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ping en inspiiratie opgeda
aan, maar oook veel gelac
chen (belangrijk). Vee
ertig collega’s gingen mee.
Het Goe
etheanum https://www.goetheanum.orrg/, is een ge
ebouw waar de internatioonale hogesc
chool voor an
ntroposofie gezeteld iss. We hebbe
en er als team
m gesproken
n met de leide
er van de peedagogische sectie over het
h
leerkrach
ht zijn en me
et de leider van de sociaa
alwetenschappelijke sectie Gerald Haafner
https://w
www.youtube.com/watch?
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k
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1
be
estaan van dde vrijeschole
en.
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uw, die te ma
aken hebbenn met het vrijeschool onderwijs e
en de inhoud
delijke achterrgronden van
n de antroposofie. Kunstz
zinnige oefenningen zoals
s zingen en
boetsere
en. Heel insp
pirerend en een
e sociale e
en inhoudelijk
ke reis om no
ooit meer te vvergeten! Wil
W je meer ovver
onze reiss weten? Schiet gerust een
e van ons a
aan. We verttellen er graa
ag over! Binnnenkort ligt het
h reisversla
ag
dat onze
e reporters maakten,
m
ter inzage op de
e locaties.

Doorgeven contactgegevens
Vriendelijk verzoek om bij wijziging van uw contactgegevens middels het Ouderportaal aan ons door te geven. Het komt regelmatig voor dat we ouders niet kunnen bereiken, omdat hun telefoonnummer of emailadres is gewijzigd.

Tijdig aanmelden broertjes en zusjes
We verzoeken ouders tijdig broertjes en zusjes aan te melden. Dit gebeurt soms niet tijdig. Daarnaast is het
zo dat onze wachtlijsten toenemen en we gunnen natuurlijk ieder kind een plek bij ons op school.

Katern Hieronymusplantsoen en Katern Maliebaan
Verkeerssituatie Herenbrug over de Singel
Vanochtend werden ouders en wij ook onaangenaam verrast door de afsluiting van de Herenbrug over de
Singel. Deze is afgesloten voor al het verkeer, inclusief voetgangers. Dat heeft helaas gevolgen de bereikbaarheid van onze school voor fietsers, voetgangers en automobilisten. De gemeente heeft ons helaas niet
op de hoogte gebracht van de afsluiting. We weten dus ook niet hoe lang deze ongemakkelijke situatie gaat
duren.

Verslag kooruitvoering
We kijken terug op een zeer geslaagde kooruitvoering van klas 4,5,6 in de Geertekerk te Utrecht. Gastklassen 3 HP en MB. Wat kunnen onze kinderen mooi zingen! We ontvingen veel complimenten van ouders,
medeleerlingen, Opa’s en Opa’s en toevallige toeristen, die we natuurlijk teruggeven aan de kinderen en
onze collega Roel Vogel.

Reminder Sint Jansfeest voor ouders Hieronymusplantsoen en Maliebaan.
Elk jaar vieren we het Sint Jansfeest op het grote veld met zandbak en heuvel bij het Theehuis Rhijnauwen
(Rhijnauwenselaan 16 3981 HH Bunnik)- als je met je rug naar het Theehuis staat de tweede weg links. Het
feest begint om 17.00 uur met het zoeken van een picknickplek. Als ouders van een klas bij elkaar in de
buurt gaan zitten, maakt dit de aansluiting voor nieuwe ouders makkelijker.
Programma:
17.00 - 17.30 uur:
17.30 - 17.35 uur:
17.35 - 17.50 uur:
17.50 - 18.00 uur:
18.00 - 18.45 uur:
18.45 - 19.10 uur:

19.10-19.30 uur:
•
•
•
•

picknickplek zoeken op het grote veld
leerkrachten dansen ‘In het midden van de zomermaand’
Hierna vormen ze met ouders en kinderen een grote kring.
dansen met z’n allen: Zevensprong en de Rivier de Rhône
Sint Jansvuur wordt aangestoken door klas 6
picknicken
met zijn allen zingen rond het vuur (Als de zon is heengegaan, Flamme empohr,
Hoor je het zingen van het vuur, Hoog laait het vuur)
SPRINGEN over ’t vuur!
voorstelling door leerkrachten

Neem je eigen picknickmand mee met eten voor je gezin (en eventuele anderen). Spelletjes voor als
de kinderen al klaar zijn met eten: (diabolo, badminton, jeu de boules, etc). En niet vergeten:
bloemenkransen voor in je haar!
Zorg voor katoenen kleding met het oog op het vuurspringen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen; kinderen gaan met begeleiding naar het toilet
in het Theehuis en spelen niet in de bosjes in verband met overlast voor de buren.
Controleer de kinderen na afloop van het feest op teken!.

Wij wensen iedereen een zonnige Sint Jansviering!
Elisabeth en René

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Agenda juli
13 juli

Laatste schooldag, in klas 1 worden om 11.00 uur en in klas 2/3 om 12.00 uur de
getuigschriften uitgedeeld in het bijzijn van ouders, alle klassen om 13.00 uur vrij

Sint Jan
Dit jaar vieren we ons Sint Jansfeest bij Kinderopvang de Boerderij. Zij stellen hun terrein voor ons beschikbaar en daar zijn we heel blij mee. Het adres: Enghlaan 6A, 3543 BD Utrecht.

Kinderopvang De Boerderij biedt voor kinderen van 2 tot 4 jaar opvang in de ochtend. Ook bieden zij de
mogelijkheid om losse BSO vakantiedagen af te nemen. Mochten jullie hierin geïnteresseerd zijn dan kun je
met hen contact opnemen (www.kdvdeboerderij.net).
Ons feest begint om 17.30 uur. Heel graag tot dan allemaal!

Personeel
De bezetting voor volgend schooljaar is rond en daarover hebben jullie reeds bericht gekregen. Grootste
veranderingen voor onze locatie:
 De leerkrachten van de nieuwe 1e klas zijn juf Hannah de Haan en meester Michel Korver;
 Het herstel van juf Marrit duurt toch langer dan verwacht en zij zal worden vervangen door juf Amelie
Frenken. We hopen wel dat juf Marrit na de zomervakantie in stappen gaat re-integreren, maar dat
is nu nog onduidelijk.
 Juf Wil Lavooij, onze leerkrachtondersteuner die 2 dagen in klas 1 en klas 2/3 heeft gewerkt, zal volgend jaar helemaal op het HP gaan werken. Voor haar in de plaats krijgen wij meester Gerben Timmermans die 4 dagen zowel in de kleuterklassen als klas 1, 2 en 3/4 de leerkrachten zal gaan ondersteunen.
 Juf Peggy gaat stoppen met de handwerklessen op onze locatie en ook meester Roel stopt met zijn
muzieklessen. Voor hen zijn we nu op zoek naar nieuwe collega’s; vacatures staan op onze website.
Zegt het voort!
 De euritmielessen zullen ook volgend schooljaar gegeven worden door juf Lara en meester Jiri. Het
is nog niet duidelijk of dat het gehele jaar zal zijn of dat dit een aantal periodes zal zijn.

Huisvesting in de toekomst
Volgend schooljaar 2018/2019 kunnen we nog net met al onze klassen in de voor ons beschikbare ruimte
aan de Componistenlaan. Wat nu het BSO-lokaal is, wordt volgend jaar klas 2 en dan zijn alle ruimtes bezet.
De BSO Kindercentrum Weltevreden zal volgend schooljaar met een groep in een kleuterklas verblijven en
met de oudere kinderen in een klas op de eerste verdieping. Zij zullen op alle dagen naschoolse opvang
gaan bieden, behalve op de woensdag.
We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over huisvesting voor onze locatie en hopen daar binnenkort echt meer duidelijkheid over te krijgen. Zo is er een mogelijkheid dat we met de meeste klassen vooralsnog op de Componistenlaan zullen blijven en dat vanaf schooljaar 2019/2020 eerst met twee hogere
klassen de eerste tijd op een andere locatie gehuisvest zullen worden.

Gevonden voorwerpen
In de bank in de hal zitten inmiddels behoorlijk wat kledingstukken e.d. die hun eigenaar niet meer terug
kunnen vinden. We willen deze bank graag voor de zomervakantie leeg hebben. De spullen zullen we anderhalve week voor het einde van het schooljaar op twee momenten uitstallen en dan kun je verloren gewaande spullen weer mee naar huis nemen. De spullen die achterblijven zullen we aan een kringloopwinkel
schenken.

Ouderbibliotheek
Vanaf volgend schooljaar krijgen we op onze locatie een ouderbibliotheek. We hebben de collectie van onze
hoofdlocatie overgenomen en op de eerste verdieping zullen kasten met een groot aantal boeken komen te
staan. Boeken met achtergronden van de antroposofie, kinderboeken, verhalenboeken, enzovoort.
Voor het beheer van deze bibliotheek, waar ouders en leerkrachten boeken kunnen lenen, zijn we nog op
zoek naar 2 of 3 ouders die deze taak op zich zouden willen nemen. Graag aanmelden bij Jörgen door een
mailtje te sturen naar leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl.

Tuinvrijwilligers
De laatste tijd is er weinig meer aan de tuin gewerkt. Wel zorgen we dat opkomende berenklauw zo snel
mogelijk wordt verwijderd en de strook naast ons gebouw is van de week door medewerkers van Lumiar
gemaaid. Er is een app-groep met ouders die het leuk vinden met regelmaat aan de tuin te werken. Zou je
hieraan ook een bijdrage willen leveren, vraag dan even aan Ernest (vader van Naomi uit de klas van Wendy
en Maartje) of hij je wil opnemen in de app-groep. Er liggen namelijk best een aantal klussen waarvan het
fijn zou zijn als die voor het nieuwe schooljaar gedaan worden.

Sluieren van het laatste lokaal
In de laatste weken willen we heel graag nog het grote lokaal aan het einde van de gang op de eerste verdieping (nu BSO-lokaal) gaan sluieren onder leiding van juf Philia. Deze ruimte wordt het lokaal van de 2e
klas. We weten nog niet wanneer dit gaat plaatsvinden, maar mocht je willen helpen dan kun je dat al wel
laten weten via leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl. Graag ook hulp van ouders uit de nieuwe 1e klas!

Parkeren bij het brengen en halen
De laatste tijd merken we weer dat er ’s ochtends bij het brengen en ’s middags bij het ophalen van de kinderen soms onveilige situaties ontstaan op de parkeerplaats. Ouders die hun kind met de auto brengen,
zetten hun auto soms heel onzorgvuldig, en af en toe zelfs gevaarlijk neer op de parkeerplaats. De parkeerplaats is groot genoeg om je auto op de juiste wijze te parkeren. Misschien moet je een keer iets verder lopen…

Ziekmeldingen
Het mobiele telefoonnummer 06-12298167 waarop kinderen per sms-bericht kunnen worden ziek gemeld
is alleen voor de locatie Leidsche Rijn. Nogmaals: ziekmeldingen kunnen alleen per sms-bericht gedaan
worden onder vermelding van kind en klas.

