Nieuwsbr
N
rief 22 septembe
s
er 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
Ouderavond klas HP 3
25 sep O
26 sep O
Ouderavond klas HP 1 en MB 1
26 sep M
Michaëlsfeesst locatie LR, klassen om
m 13.00 uur vrij
v
27 sep O
Ouderavond klas Ali en Femke
F
28 sep O
Ouderavond klas MB 3 en
e klas LR 2//3
28 sep M
Michaëlsfeesst locatie HP
P, klassen om
m 13.00 uur vrij
v
29 sep M
Michaëlsfeesst locatie MB
B, klassen om
m 13.00 uur vrij
v

Agenda
a oktober
3 okt O
Ouderavond klas Lonnek
ke/Sophie, D
Duco
4 okt O
Ouderavond klas Elisabe
eth en kleute
erklassen LR
10 okt O
Ouderavond klas HP 2
12 okt O
Ouderavond klas MB2
14-22 okkt Herfstvaka
antie
30 okt S
Studiedag le
eerkrachten, alle klassen vrij
Beste ouders van Vrije
V
School Utrecht,
ef met praktis
sche en inho
oudelijke med
dedelingen van
v de schoool van je kind(-eren).
Hierbij de nieuwsbrie
g een keer; deze
d
nieuwsb
brief is gerich
ht aan ouderrs van alles ddrie de locaties van
Ik noem het toch nog
hool. Het is prettig
p
als je hem leest, d
dan blijf je op de hoogte. Na het algem
mene gedeellte,
onze sch
geldend voor alle ouders, kan je direct doorblladeren naarr de berichten van de loccatie waar je kind op
gaat en je oud
der
bent. Ik herhaal
h
dit ee
en tijdje totdaat iedereen hier
h aan
school g
gewend is.
Binnen
nkort is het Michaëlsfeest
M
st. De kindere
en zijn
zich in
n de klassen en in de lesssen op dit
spann
nende en sfeervolle feestt aan het
voorb
bereiden.
Ze luisteren met grote
g
belangsstelling naarr de
alen en make
en kunstzinnnig werk en
verha
knuts
selwerkjes ro
ondom: draken en oogst.
Zie ook
o hiernaas
st, de werkstuukken van klas 3b,
locatie Maliebaan.
D
De kinderen, jong en oud
d, genieten h ier intens van, omdat
iedereen kw
waliteiten en gevoelens als
a angst, mo
oed en overw
winnen kenne
en en
en.
herkenne

Ouders
s en de klan
nkbordgroe
ep van de s
school
Op Vrije school Utreccht willen we
e graag direcct in verbindin
ng staan mett ouders. Ditt doen we middels
onden en alg
gemene ouderavonden e
en oudergesp
prekken. Kom
mende wekeen worden er weer
ouderavo
klankborrd gesprekke
en met de kla
assenouderss op de versc
chillende loca
aties van onzze school gevoerd. In
deze kla
ankbordgroep
pen nemen de
d klassenou
uders van alle
e klassen de
eel. Een uitnoodiging volgtt via de
leerkrach
ht.
We prate
en in de klan
nkbordgroep vanuit de scchoolleiding met
m ouders over
o
schoolbrrede en kind
d en klas
overstijg
gende zaken.. We beantw
woorden vrag en, leggen een
e en anderr uit indien geewenst en vrragen
nze kant watt er zoal leeftt onder de ou
uders van on
nze school.
vanuit on
Als Vrije School Utre
echt vinden we
w het belang
grijk om in ve
erbinding te staan met dee ouders en de
nicatie prettig
g te laten verrlopen. Op de
eze manier hopen
h
we de lijntjes zo koort mogelijk te
t
commun
houden.
de klassenou
uders!
Heb je vvragen, onderwerpen breng ze in via d

E-maila
adressen
We merkken dat niet alle
a berichten
n verzonden
n vanuit de le
eerkracht of de
d school onttvangen worrden. Dit
is wel de
e bedoeling in verband met
m bijvoorbee
eld tijdig info
ormeren overr ziekte/afweezigheid van de
leerkrach
ht.
Graag, in
ndien van toepassing, de
e e-mailadresssen up-to-d
date houden van
v beide ouuders/verzorgers.

Ziekte e
en vervang
gingen
Het is be
elangrijk om nog eens te noemen, da
at er een leerrkrachten tek
kort in het ondderwijs is. Wij
W
hebben hier als Vrije
e School Utre
echt helaas o
ook mee te kampen.
k
Met name als heet om geschikte invalhten gaat. We
W hebben err maar een a
aantal, maar soms zijn ze
e al bezet. Alss het niet is gelukt
leerkrach
een gescchikte inval-leerkracht te vinden, verzzoeken wij de
e ouders de kinderen zo veel mogelijk thuis te
houden. De leerlinge
en die naar school komen
n worden opg
gevangen en
n over de anddere klassen
n van de
locatie vverdeeld.

Buurtte
eam Binnen
nstad (voor HP en MB
B)
In Utrech
ht zijn 18 buu
urtteams actief. Deze tea
ams bieden zorg
z
en onde
ersteuning aaan iedereen die dat
nodig he
eeft. Bijvoorb
beeld op het gebied
g
van ((psychische) zorg, jeugdh
hulp, welzijn,, woonbegele
eiding en
werk.
Waarvoo
or kunt u bij het
h buurtteam
m terecht?
U kunt m
met verschille
ende problem
men of vrage
en terecht bij het buurttea
am in uw wijkk. Bijvoorbeeld bij:
- Echtscheiding
- het opvoede
en/opgroeien
n van uw kinderen
- Schulden
- eenzaamhe
eid
- Werkloosheid
- overlast
- huisellijk geweld
- onderwijs
-psych
hische proble
emen
- verslaving
Hoe werrkt het buurtteam?
U kunt b
bellen, een e--mail sturen of gewoon la
angslopen om
m een afspra
aak te makenn.
In de wijk waar u woont is er ook
k een Buurtte
eam.
Op de scchool van uw
w kind, ben ik
k als een buu
urtteammede
ewerker betro
okken. Mijn nnaam is
Diana va
an Heumen. Mocht u als ouder eens w
willen weten
n wat het buu
urtteam voor u of uw geziin kan
betekene
en neemt u dan
d contact met
m mij op. U kunt mij ma
ailen: d.van.h
heumen@buuurtteamsute
echt.nl of
bellen 06
6 83 25 81 79.
Hulp of o
ondersteunin
ng vanuit het buurtteam iss zo kort als mogelijk, zo lang als noddig en gratis..
Kijk voorr meer inform
matie en openingstijden o
op de website
e www.buurttteamsutrechht.nl

BSO W
Weltevreden
n is op 5 ok
ktober de g
gehele dag geopend.
Op 5 okttober gaat he
et lerarenteam van de Vrrije School Utrecht staken
n.
Wij onde
ersteunen de
eze actie doo
or jullie (oude
ers die al een
n kind (eren) bij ons op dee BSO hebb
ben ) een
hele dag
g opvang aan
n te bieden ip
pv alleen de middag. Dus
s ook als u normaal niet oop donderda
agen bij
ons kom
mt kunt u een aanvraag do
oen voor opvvang via info@kcweltevre
eden.nl
We vang
gen de kinde
eren in princip
pe op de eig en locatie op
p. Op Leidsche Rijn werkken Hanke en
n Marné
en op de
e Maliebaan werken Jero
oen, Crystal D
Dzintra, Judy
y en in de middag Ingrid.
Mocht he
et kindaantal onverhooptt klein dan zu
ullen we de groepen
g
sam
men voegen. Mocht dit he
et geval
zijn dan laten we dit u via de mail van tevoren
n weten.
We gaan
n er een fijne
e speeldag va
an maken 5 oktober!
Hartelijke
e groet, Nan
nja

Locatie
e Hieronym
musplantsoen
Michaë
ëlsfeest 28 septemberr HP
Donderd
dag 28 september vieren we op schoo
ol het Michaë
ëlfeest. Dez
ze dag duurt tot 13:00 uur.
Het Mich
haëlfeest staat in het teke
en van oogstten, moed, evenwicht
e
en
n samenwerkken.
De
e kleuters vie
eren het feest samen meet klas 1 als een
am
mbachtsfeestt. Zij zullen tijdens het buuitenspelen kennis
k
ma
aken met de smid in de smidse,
s
spinnnen, appelsa
ap
ma
aken, graan dorsen en meer.
m
Al le onderbouw
wklassen beginnen de daag met een
ge
ezamenlijke opening
o
in de
e zaal. Na heet verhaal en
n het
zin
ngen gaan de onderbouw
wklassen uiteeen.

De klassen 2, 3,4, 5 en 6 gaan naar het Lepelenburg waar zij spelletjes in het teken van
balans/evenwicht, durf en vertrouwen zullen spelen.
Voor beide onderdelen hebben we hulp van ouders nodig; er hangt dan ook binnenkort in de hal een
intekenlijst.
Schrijf je in om deze leuke dag mee te maken!
Verder hebben we ook allemaal herfstmaterialen uit het bos nodig zoals: kastanjes, eikels, gekleurde
bladeren, rozenbottels, schors, maar ook schelpen, en andere herfstschatten zijn welkom.
In de gang staan binnenkort gele kratten klaar.
Verzamelen maar!

Michaëlsactie
Vijf oud-leerlingen van ons, die op de Stichtse bovenbouw zitten, zullen op woensdag 27 september
een door de klas zelfgemaakte taartenboek gaan verkopen op het schoolplein. De opbrengst gaat
naar een vluchtelingenkamp in Kenia (www.internationaalhulpfonds.nl/index.php?m=m51&p=131).

Gezocht: Engelse en Duitse kinderboeken
In onze kinderbibliotheek op het Hieronymusplantsoen hebben we ook een plank voor Engelstalige en
Duitstalige kinderboeken. Deze zijn bedoeld voor kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken
omdat ze thuis twee talen spreken of de vreemde talen heel snel oppikken. Er kunnen nog veel
boeken bij! Mocht je thuis nog iets leuks hebben staan, zijn wij daar heel blij mee! Je kunt ze
meegeven aan de 6e klas.
Jany van Oudheusden

Alle toneelkleding wordt gewassen: wie helpt?
Op de zolder boven de 5e klas hebben wij op het Hieronymusplantsoen onze mooie toneelkleding.
Deze zolder hebben wij onlangs volledig uitgemest en opgeruimd, en het is heel overzichtelijk
geworden! Het enige dat ons inziens dringend nog moet gebeuren, is alle kleren eens een keertje
wassen. Dit is vermoedelijk nog nauwelijks gedaan, veel kleding is al best wel oud, en dat ruik je.
Frisse kleren op het toneel speelt toch stukken fijner!
Aangezien het hier gaat om zo'n 50 zakken/kratten met was, is dit voor onszelf niet te doen en willen
we dit heel graag uitbesteden aan 5 ouders per klas in alle 10 de klassen op het HP. De
klassenouders zoeken dus 5 ouders van hun klas die een wasje willen draaien! Help je ook mee?
Hoe gaat dat in zijn werk? Op maandagmiddag 2 oktober staat de te wassen toneelkleding in kratten
of grote (gamma) tassen klaar in de gang bij de klas, vriendelijk verzoek of deze meteen die middag
door deze ouders meegenomen kunnen worden naar huis zodat e.e.a. niet in de weg staat voor de
kinderen. De ouders gaan de kleding van 1 zak/krat wassen en drogen (strijken mag maar hoeft niet).
Graag zorgvuldig kijken naar de geschikte was temperatuur! Evt. kapotte kledingstukken mogen
gerepareerd of weggegooid worden. De krat wordt door deze ouders zelf weer in de stellingkast op de
toneelzolder gezet/ de kleding uit een grote tas wordt door deze ouders zelf op de juiste plek aan de
rekken weer opgehangen - er hangen kaartjes bij! De toneelzolder is hier: op de 2e verdieping ga je
rechtsaf naar de gang van de 5e klas, daar ga je de brandtrap op, en dan is het de linker deur. Als je
de weg of plek niet vindt, helpt onze conciërge Maurice je graag! Graag alle spullen na de
herfstvakantie, dus uiterlijk 23 oktober, weer retour!
Alvast heel hartelijk dank! Jany en Femke

Locatie Maliebaan
Michaëlsfeest 29 september MB
Op vrijdag 29 september vieren wij op de Maliebaan met alle klassen het Michaëlsfeest. We zijn
opzoek naar de spullen om het feest compleet te maken. Kijk allemaal op zolder of kelder
e d, of jullie iets hebben wat wij mogen lenen. We zijn opzoek naar: oude effen schorten, gele
klompen, boerenzakdoeken en overalls.
Heb je spullen te leen mail dan naar michaelfeest@outlook.com.
Bij de kleuter- en onderbouw ingang hangen intekenlijsten. Wil je dit leuke feest niet missen en
helpen. Schrijf je in!
Groet,
Michaëlsfeestcommissie
(Marrie, Teun, Geeske en Sylvia)

Locatie Leidsche Rijn
Michaëlsfeest op dinsdag 26 september
Er is nog dringend hulp nodig bij de verschillende activiteiten tijdens ons Michaëlsfeest van
aanstaande dinsdag!!! Schrijf je alsjeblieft in op de intekenlijst op het prikbord in de hal. Wanneer er
onvoldoende hulp is, kunnen sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Luizen
In één van onze klassen zijn er nog teveel kinderen die neten of hoofdluis hebben. Om dit goed te
kunnen bestrijden, heb ik jullie onlangs ons luizenprotocol gestuurd. Op deze plek wil ik een passage
uit het protocol nog eens extra aanhalen, zodat je als ouder niet voor verrassingen komt te staan:
“… Indien er opnieuw (na een 3e controle) luizen/neten gevonden worden, wordt er contact met
de ouders opgenomen om het kind van school op te halen en thuis meteen te behandelen.”

Kleuterboekje
Wanneer je kleuter bij ons op school komt, krijgen de ouders van ons een kleuterboekje, een
praktische gids met allerlei informatie, ook over de jaarfeesten, en de liedjes die de kleuters bij ons
zingen. Mij is ter ore gekomen dat sommige kleuterouders dit boekje nog niet hebben. Zij kunnen het
bij mij komen ophalen tijdens het inloopspreekuur op de dinsdagen.

Berichten uit de kleuterklassen:
Timmeren: Zeer binnenkort willen we de vrijdag tot 'vaste timmerochtend' maken. Dat wil zeggen, uit
elke kleuterklas gaan twee kinderen (dus 4 totaal) samen met 1 papa of mama aan het werk in de
timmerwerkplaats (BSO-ruimte). De inschrijflijst voor timmerpapa's en/of mama's hangt spoedig op het
prikbord!
Ouderavond: woensdag 4 oktober is er een ouderavond voor de ouders van de kleuterklassen.
Inloop vanaf 19:45 uur. We starten gezamenlijk om 20:00 uur met het thema "nabootsen en
gewoontevorming". Daarna gaan we in de twee klassen uiteen en bespreken we "het beeld van klas",
"traktaties", "regenkleding" en wat verder van belang is. Einde 21:30 uur
Kinderboekenweek: van woensdag 4 tot en met vrijdag 13 oktober is het kinderboekenweek. Papa's,
mama's, opa's en oma's die het leuk vinden om in onze klassen te komen voorlezen kunnen zich
inschrijven op de lijst die op het prikbord komt te hangen. De kleuterjuffen kiezen graag zelf de boeken
uit, zodat er wordt voorgelezen wat past bij de leeftijd van de kinderen!

Tuincommissie
Vorig schooljaar hebben we het, onder leiding van een tuincommissie op onze locatie en met heel
veel helpende ouders (!), voor elkaar gekregen om een prachtige voortuin te maken. Daar zijn wij als
school heel blij mee ( en de kinderen ook!).
Eén ouder wil ik hierbij even voor het voetlicht halen. Natascha Lindberg (de moeder van Laurens uit
klas 2/3) heeft afgelopen jaar veel werk verzet om voor elkaar te krijgen waarvan we nu iedere dag
mogen genieten. Ik wil haar dan ook via deze weg heel hartelijk bedanken voor al haar inspanningen
en inzet!
Inmiddels hebben wij met Lumiar afgesproken dat Lumiar de verzorging van het achterterrein voor
hun rekening zal nemen en dat wij ons blijven inzetten om de voortuin mooi te houden. Dit willen we
dit schooljaar op een andere manier insteken: niet meer met een tuincommissie, maar wel met een
groep ouders die met enige regelmaat een uurtje, of paar uurtjes, na schooltijd in de tuin onkruid
willen trekken, gras maaien, snoeien, et cetera. Ouders die dat graag willen doen kunnen intekenen
op de lijst die in de hal tegen de voorgevel hangt.

Ouders in school
Afgelopen week heb ik voor de eerste keer dit schooljaar overleg gehad met de klankbordgroep van
onze locatie Leidsche Rijn. In deze groep zitten de klassenouders van alle klassen. We hebben
teruggekeken op ons eerste schooljaar als locatie en vooruit gekeken naar dit schooljaar. We
bespreken dan met elkaar waar we tevreden over zijn op school en wat nog verbetering behoeft. Dit
zijn kind- en klasoverstijgende zaken. Wij als Vrije School Utrecht vinden het heel belangrijk om de
communicatie met ouders prettig te laten verlopen en op deze manier hopen we de lijntjes zo kort
mogelijk te houden. Mocht het dus zo zijn dat je een op- of aanmerking hebt betreffende de
organisatie van de school of locatie, dan kan dat via de klassenouders in de klankbordgroep aan de
orde komen.

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 smsbericht gedaan worden onder vermelding van kind en klas.

Verkoop euritmietjes
Mocht je kind nog euritmietjes nodig hebben dan kunnen deze iedere dinsdagochtend om 8.30 uur bij
mij aangeschaft worden.

Oproep
Wie heeft er voor ons een kledingrek voor onze toneelkleding?

Ingezon
nden mede
edelingen

3-daagse Gezin in verbinding
v
g
Z
Zaterdag
14 oktober-maa
o
andag 16 oktober 2017 (h
herfstvakanti e)
Gew
weldloos Com
mmuniceren vvoor ouders en kinderen van 8 t/m 122 jaar



V
Verlang
je naaar verbindi ng en begrip
p in het conttact met je kkinderen?


Wil je voorbij confflict gaan en
n je kinderen
n ontmoetenn in

een sfeer van samennwerken, plezier en vertrrouwen?
g
om
m gezamenliijke
 Wil je de kracht vaan je gezin gebruiken


oplo
ossingen te vvinden waar iedereen blij van wordt??
Wil je je kinderen voorleven hoe
h ze voor zichzelf
z
zorggen
en
e met zichzzelf in verbin
nding blijven
n?

Leerr wat jij kunt doen om in contact en verbinding te
t blijven meet elkaar,
elkaaar te horen en van elkaaar te leren. Vertaal
V
oord
delen en krittiek naar
begrripvolle taal en creëer zoo openheid, gelijkwaardigheid en lieefdevolle
aandacht in hett contact meet je kinderen. Door zo vanuit je hartt contact
waardelijke l iefde is
te maken ontsttaat een verrbinding waaarin onvoorw
en waarin de openheid
o
en creativiteit van kinderen wordt gevvoed en
gekoesterrd.

Over de training
De training is praktisch en speells van opzet met de nadruk op plezie
er en ervareen. Aan bod komen
k
dloze Comm
municatie, oo
ordelen verta
alen in verbinndende taal,
o.a. de 4 elementen van Geweld
gezamenlijk afsprakken maken vo
oor hoe je m
met elkaar wilt omgaan en
e strategieëën kiezen om
m ieders
mte voor kinnderen en vo
olwassenen om
o onder elkkaar uit te wisselen,
w
behoeften te vervullen. Er is ruim
ervaring
gen te delen,, gehoord te
e worden en van elkaar te
t leren. We zullen afwissselend werkken met
z’n allenn en in twee groepen
g
van
n ouders en kkinderen.
Datum: zzaterdag 14 oktober
o
t/m maandag 166 oktober 201
16 van 10.00-17.00 uur.
Locatie: De Verdieping op camping Tussen Heemel en Aard
de in Groene
ekan. De moggelijkheid be
estaat om
daar te o
overnachten (niet bij de prijs
p inbegreppen).
Prijs: de onkosten (hu
uur ruimte, koffie/thee, vversnaperinge
en, 3x lunch en 2x avondm
maaltijd) voo
or deze
training zijn € 110,- p. volwassene en € 85,- pp. kind. Daarn
naast bepaal je zelf wat jee met plezierr voor
deze traiining kan en wil geven.
Voor wiee: ouders en kinderen
k
van
n 8 t/m 12 jaaar.
Trainers:: Monie Dood
deman, train
ner Geweldlooze Communicatie en Ann
nemiek Shresstha-van der Krogt,
trainer Empathisch Communicere
C
en.
onie: tel. 06 10867091, An
nnemiek: tel. 06 518 35 227
Info: Mo
w.empathiew
workshops.nl
Inschrijven: via www.communicerrenvanuitjehaart.nl of www

Workkshop Zo
onnekrachtcirke
el maken
n in De Nieuwe
N
Boekerij
Op zaterrdag 30 septtember komt Madama, ku
unstenares, auteur
a
en co
oach naar Dee Nieuwe Boe
ekerij om
een workkshop te gevven waarin je
e je eigen un ieke Zonnek
krachtcirkel gaat maken.
Na een kkorte meditattie ga je aan de slag mett verschillend
de materialen
n die je verw
werkt op een houten
cirkel, m
met als uiteind
delijk resultaa
at een prach
htig, bezield object
o
dat je kunt ophanggen of neerle
eggen.
Madama
a is auteur va
an verschillende boeken, meest recen
nt verscheen
n van haar D
De Tao van het Ik Ben

Waar: De Nieuwe Bo
oekerij; Voorheuvel 76, Z
Zeist; 030-6923250; info@
@denieuwebooekerij.nl
Wannee
er: zaterdag 30
3 septembe
er 2017
Tijd: 11.0
00-16.00 uurr
Prijs: € 7
77.- incl. gep
prepareerde blanco houte
en krachtcirk
kel, alle mate
erialen, koffiee/thee (excl. lunch)
Aantal deelnemers 7 - 10

