Nieuwsbrief 22 december 2017
(redactie Ines Scheffer)

Agenda januari

(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld)
9 jan Ouderavond leervoorwaarden kleuterklassen LR
16 jan Ouderavond klas MB 2
17 jan Ouderavond klas HP 1
18 jan Ouderavond klas MB1
22 jan Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
23 jan Ouderavond klas HP 2
24 jan Ouderavond klas HP 3 en MB 3
24 jan Driekoningenspel
25 jan Ouderavond klas LR 2 / 3
27 jan Open dag Hieronymusplantsoen: klassen 1 t/m 5 van HP op school
29 jan Ouderavond klas HP 4
30 jan Ouderavond Plusklas]
30 jan Lezing Grenzen en begrenzen Loïs Eijgenraam
31 jan Ouderavond klas HP 6
Leeswijzer nieuwsbrief
De nieuwsbrief bestaat uit een algemeen deel met informatie voor alle locaties van Vrije School
Utrecht en een katern per locatie: Hieronymusplantsoen, Maliebaan en Leidsche Rijn. Daarna volgen
algemene ingezonden mededelingen over lezingen en workshops.
Beste ouders,
Een mooie kerstfeest en een gezond 2018 toegewenst voor jullie en jullie kinderen, namens alle
medewerkers en leerkrachten van Vrije School Utrecht, Ines Scheffer

Driekoningenspel zoekt ouders die meespelen
Dit Driekoningen spel wordt op alle dire de locaties opgevoerd en er spelen van alle drie de
locaties ouders mee. Doe je ook mee? We zijn nog op zoek naar een paar spelers!
Voor het oefenen van dit spel met zang zijn er drie repetities:
Zondag 7 januari 10.00-12.00 uur - locatie HP
Zondag 14 januari 10.00-12.00 uur - locatie HP
Zondag 21 januari 10.00-12.00 uur - locatie MB
De generale repetitie is op dinsdag 23 januari van 19.30-21.30 uur - locatie HP.

Ben je geïnteresseerd en zou je mee willen doen, mail dan naar Liesbeth
Bos: liesbeth.bos@casema.nl

Ouderavond plusklas dinsdag 30 januari
Op Vrije School Utrecht hebben we een plusklas voor kinderen die uitdaging op met name
reken/techniek gebied kunnen gebruiken. Ouders van de plusklasleerlingen van klas 3 t/m 6 van
HP en MB zijn van harte welkom op de ouderavond op 30 januari, aanvang 20 uur, locatie HP.
Graag voor de kerstvakantie even per mail doorgeven als je wilt komen.
Wie neemt er iets lekkers mee?
Hartelijke groet, juf Jany
j.vanoudheusden@vrijeschoolutrecht.nl

Schoolfoto’s

Op 21 november was de schoolfotograaf weer op school. De inlogkaarten zijn vorige week woensdag
aan de kinderen meegegeven. Check dus, als je nog niets bent tegen gekomen, vooral even de tas
van je zoon/dochter! Wie nog voor 23 december inlogt, kan een gratis klassenfoto bestellen. De foto's
zijn erg leuk geworden en Foto Koch heeft een heel assortiment aan bestelmogelijkheden. Voor
kinderen die op de dag van de fotograaf ziek waren, regel ik een extra klassenfoto. Mocht je die eind
januari nog niet gekregen hebben, trek dan aan de bel via je leerkracht. Vriendelijk verzoek aan
gescheiden ouders: geef elkaar even de inlogcodes door.
Jany van Oudheusden (collega plusklas en Duits en klas 6 werkzaam op hoofdlocatie)

Lezing over “Grenzen en begrenzing” door Loïs Eijgenraam voor alle ouders van Vrije
School Utrecht
In navolging van de lezing over antroposofie die 28 november plaatsvond zal op dinsdagavond 30
januari 2018 Loïs Eijgenraam een lezing houden. Loïs is auteur van verschillende boeken waaronder
Liefdevolle begrenzing, Gezond hechten en Je kind beter begrijpen. Deze avond kun je een antwoord
krijgen op vragen als: “Grenzen, waar dienen zij toe in de opvoeding?” en “Welke grenzen zijn nodig,
welke overbodig en wie bepaalt dit?”. De lezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is er gratis
koffie en thee. De kosten voor deze lezing bestaan uit een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van
€ 10,-. Locatie Leidsche Rijn

!

Locatie Hieronymusplantsoen
Werkzaamheden werfkelders

De werkzaamheden zijn helaas nog niet klaar. Op het gedeelte Jeruzalemstraat en
Hieronymusplantsoen moeten nog werfkelder hersteld worden. Dit gaat in overleg met de eigenaren.
Verwacht wordt dat dit nog maanden gaat duren. Dit gedeelte van de weg wordt daarom nog niet
vrijgegeven.
Voor het gedeelte Hieronymusplantsoen en kruising Drift/Keistraat vindt nu onderzoek plaats. Pas als
de uitkomsten hiervan bekend zijn, kan er een planning worden gemaakt.
De tijdelijke fietsenrekken op het plein worden 31 januari weggehaald. De gemeente verwacht dat ze
niet meer nodig zijn. Mocht er daarna toch overlast ontstaan, dan zullen we met het wijkbureau
contact opnemen.

Locatie Maliebaan
Parkeren auto

Helaas moeten we constateren dat een aantal ouders hun auto half op de stoep van de Maliebaan
parkeren bij het brengen en halen van de kinderen. Dit levert gevaar op voor andere kinderen en
ouders, omdat het uitzicht wordt belemmerd. Het dringende verzoek is om niet op de stoep te
parkeren.

Locatie Leidsche Rijn
Personeel

Een aantal personele mededelingen van onze locatie.
Juf Léanne Alberts heeft ouderschapsverlof opgenomen en daarbij heeft zij ook te kennen gegeven
niet meer terug te zullen keren op onze locatie. Juf Maartje blijft bij ons en neemt het werk van juf
Léanne over.
Juf Liesbeth Lünnemann, onze euritmiste, heeft aangegeven dat haar werkzaamheden bij ons op
school per 1 februari zullen stoppen. Redenen hiervoor zijn dat de afstand, zij woont nabij Schoorl,
toch te groot is gebleken, dat het in combinatie met haar andere werk veel van haar vraagt en dat zij
mantelzorg over haar moeder heeft. Wij hebben met heel veel plezier met juf Liesbeth samengewerkt
en vinden het heel jammer dat zij vertrekt. Wij zijn al druk bezig om een goede opvolging voor haar te
vinden en hopen dat zo snel mogelijk rond te kunnen krijgen.

Ingezonden mededelingen

Lezing op woensdag 17 januari 2018

‘De (meer)waarde van het
vrijeschoolonderwijs’
Op de Stichtse Vrije School, een middelbare school voor mavo, havo
en vwo, wordt op 17 januari een openbare lezing gehouden over de
meerwaarde van de Vrije School en van de Stichtse Vrije School in
het bijzonder.
Danielle van Dijk, Frans Lutters en ander bovenbouwleraren van deze
vrije school voor voortgezet onderwijs, geven een beeld van het
waarom en hoe van dit prachtige onderwijs. Frans Lutters is naast
docent ook lector aan de Hogeschool Leiden waar hij met anderen
onderzoek doet naar de waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs.
Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?
De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld en de pedagogische
inzichten van Rudolf Steiner. Met deze inzichten kunt u vanavond nader
kennis maken. Het drie- en vierledig mensbeeld en de
ontwikkelingsfasen van het kind worden in grote lijnen geschetst.
Achtergronden zullen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden
uit de dagelijkse lespraktijk.
datum: woensdag 17 januari 2018
plaats : Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist.
tijd
: 20.00-21.30 uur (koffie en thee vanaf 19.30 uur)
entree vrij
Zie ook: www.svszeist.nl

Kleding ruilbeurs

!

Ruilen is beter voor het milieu en beter voor je portemonnee! Daarom aan we voor de zesde keer
'swappen' op de Vrije School Utrecht, vestiging Leidsche Rijn, Componistenlaan 8.
Heb jij ook te kleine baby-, peuter-, kinderkleding of miskoopjes in de kast? Gun deze een tweede
leven en ga zelf op zoek naar een ‘nieuwe’ outfit voor je kleintje(s).
Jeanine van Maris (moeder van Jolie uit klas 1 en Milou uit klas 2

