Nieuwsbr
N
rief 23 fe
ebruari 2018
2
Agenda
a februari 2018
2
24 feb

Krokusva
akantie t/m 4 maart

Agenda
a maart 201
18
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
6 mrt
Tafeltjesm
middagen (10
0-minutenge
esprekken)
15mrt
Tafeltjesm
middagen (10
0-minutenge
esprekken)
17 mrt
Inloopoch
htend Maliebaan 10.30 – 12.30 uur
21 mrt
Lezing Ja
aarfeesten do
oor Susan va
an Kempen, locatie MB
24 mrt
Inloopoch
htend Compo
onistenlaan 1
10.30 - 12.30
0 uur
26 mrt
Ouderavo
ond klas MB 1
29 mrt
Paasviering, alle klass
sen om 13.0
00 uur vrij
30 mrt
Paasvaka
antie t/m 2 ap
pril
Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern pe
er schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.

Beste o
ouders,
De leerkkrachten en de
d schoolleid
ding van de V
Vrije School Utrecht vinde
en het belanggrijk om jullie
e zo goed
mogelijkk op de hoogtte te houden
n van de ontw
wikkeling van
n je kind. Dikwijls gebeurtt dat “tussen
n de bedrijven
n
door”, in een kort gessprekje met de klassenle
eerkracht, of als er vanuitt ouders of leeerkracht vra
agen of zorgen
over het kind zijn. Da
aarnaast info
ormeren wij ju
ullie graag ook op aantal vaste tijdstipppen in het schooljaar
s
offficieel ove
er de ontwikkkeling van je kind. Dit doe
en wij, zoals jullie eerder in de nieuwssbrief lazen, vanaf dit
schooljaar één keer schriftelijk en
n twee keer m
mondeling. Jullie
J
ontvang
gen allemaall een brief met
m een uitge-breidere informatie over
o
de veran
ntwoordingsccyclus bij ons
s op school. Belangrijk om
m te lezen.
Na de uiitgebreidere oudergespre
ekken in okto
ober/novemb
ber, die we ov
verigens
vanaf ko
omend schoo
oljaar in oktob
ber in plaats van in november willen laten
plaatsvin
nden, volgen
n in maart de Tafeltjesgessprekken. Ditt zijn 10 minu
uten gesprekken
n. De inschrijjflijsten hang
gen in de gan
ng van de sc
chool of bij de
e klas. De
klassenle
eerkracht infformeert je hierover!
Wij wenssen je met je
e kind(-eren) een fijne vakkantie toe!
Namenss de leerkrach
hten van Vrijje School Utrrecht,
Ines Sch
heffer
Schoolle
eider

Tafeltje
esgesprekk
ken
Zoals ge
ezegd zijn in maart Tafeltj
tjesgesprekkken, waarin ouders
o
van kleuters en klaas 1 tot en met
m 5 een be-knopt ovverzicht van de
d leerkracht over de tota
ale ontwikkeling van het kind te horenn krijgen. Wa
aar staat het
kind op d
dat moment?
? Daarin worrden, naast e
een kort algemeen beeld,, de ontwikkeelingen op co
ognitief,
sociaal-e
emotioneel en
e kunstzinnig gebied van
n het kind me
eegenomen. De Tafeltjessgesprekken
n worden van
n te
voren, sa
amen met de
e IB-er en RT
T-er, voorberreidt door de
e klassenleerrkracht in hett Breed Overrleg, soms iss de
schoolleider aanwezzig. Ieder kind
d wordt in ditt overleg uitg
gebreid besproken. Waarr staat het kin
nd in zijn onttwikkeling
g en hoe verrhoudt zich dat tot de ontw
wikkeling en resultaten van
v de klas? Wat heeft he
et kind nodig
g?
Ter voorrbereiding va
an dit gesprek komt de IB
B-er in de bettreffende klas observerenn.
De uitsla
agen van de toetsen dien
nen in het Ta
afeltjesgespre
ek ter onders
steuning vann de waarnem
mingen van de
d
leerkrach
ht en IB-er om de cognitieve ontwikke
eling te volge
en. Kloppen de uitkomsteen met wat het
h kind in he
et
periodeo
onderwijs en tijdens ande
ere lessen laa
at zien? In Parnassys
P
zijn de CITO-uuitslagen van
n je kind even
ntueel ter voorbereidin
ng van dit ge
esprek in te zzien. Als je een korte, spe
ecifieke vraaag hebt over de ontwikkelling
van je kind, die je willt bespreken in het tafeltj es gesprek, kan je die in de week naa de krokusva
akantie aan de
d
klassenle
eerkracht ma
ailen.

De MR zoekt nieuwe leden!
We zijn op zoek naar ouders die de medezeggenschapsraad willen versterken. De leden van de MR zijn
namens alle ouders van de school gesprekspartner van de schoolleiding. Regelmatig rouleert de bezetting
van de MR om een goede afspiegeling te kunnen zijn van de ouders van onze school. Door de groei van de
school zijn we op zoek naar nieuwe leden om zo alle drie de locaties goed te kunnen vertegenwoordigen.
De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door de stukken te lezen
die door school zijn aangeleverd, door het verzamelen van vragen, ideeën en zorgen die via andere ouders
bij ons terecht komen en door onze eigen oren en ogen goed open te houden. De MR adviseert de school
en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. We starten het schooljaar met een informele borrel.
Op donderdagavond 22 maart vindt de volgende vergadering plaats op de school in Leidsche Rijn, op 19
april op de Maliebaan en op 14 juni op het Hieronymusplantsoen. In Leidsche Rijn is al veel interesse om in
de MR mee te gaan doen. In de oudergroep van MB en HP hopen we op net zoveel enthousiasme! Je kunt
een keer aanschuiven en daarna bepalen of het iets voor je is. Voor vragen en aanmeldingen kun je terecht
bij de MR leden; spreek ze aan op het schoolplein, bel of mail.
We rekenen op jullie!
mrvrijeschool@gmail.com
Hieronymusplantsoen
Mark van der Vorst (vader Siene uit de 2e klas en Fiore uit de kleuterklas van juf Lonneke) 06-49102256
Bart Jansen (vader van Éowyn uit de 1e klas)
Maliebaan
Leendert Oostlander (vader van tweeling Eva en Bente uit de 1e klas) 06-26650633
Dennis Heres (vader van Maura uit de 2e klas) 06-18509977
Geeske Koldijk (moeder van Famke uit de 3e klas en Wiebe uit de 1e klas) 06-12822763
Leidsche Rijn
Tristan van der Linden (vader van Bodi uit de kleuterklas van juf Ineke en Bien) 06-42249536

Aanmelding broertjes/zusjes
Voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 bestaan er wachtlijsten voor de locaties Hieronymusplantsoen
en Maliebaan. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit nu nog niet het geval.
Voor de locatie Leidsche Rijn is er een wachtlijst voor het schooljaar 2018-2019.
Met andere woorden, wacht niet te lang met het aanmelden van een broertje of zusje. Er geldt namelijk
geen voorrangsregeling als ouders te laat zijn met hun aanmelding!
De wachtlijst voor HP/MB voor 2018-2019 is al zo lang, dat – ondanks de vele afvallers die er altijd zijn uiteindelijke plaatsing een probleem zal opleveren.
Met instemming van de MR is de plaatsing op de wachtlijst aangepast. De huidige procedure is in het nadeel
van ouders waarvan het kind na 1 februari is geboren. Die worden gemiddeld later aangemeld dan kinderen
geboren voor 1 februari. Behalve dit nadeel t.a.v. de betreffende ouders, levert het ook een scheve verdeling
van leeftijden in de kleuterklassen op.
De procedure is nu als volgt aangepast. Van de 68 beschikbare plaatsen voor het Hieronymusplantsoen en
Maliebaan worden er 34 gereserveerd voor kinderen geboren voor 1 februari en 34 voor kinderen op en na 1
februari. Voor de locatie Leidsche Rijn gaat het om 2 keer 15 plaatsen.
Zodra er meer dan 34 respectievelijk 15 (locatie Leidsche Rijn) aanmeldingen zijn voor een half schooljaar,
wordt een wachtlijst ingesteld voor het betreffende halve schooljaar. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding.
Deze regeling, met plaatsing per half jaar, geldt met ingang van het schooljaar 2020-2021 voor de locaties
Hieronymusplantsoen en Maliebaan en voor de locatie Leidsche Rijn per schooljaar 2019-2020. (Voor eerdere schooljaren bestaan er al wachtlijsten.)
Op de locatie Leidsche Rijn is er in de huidige klas 1, en dus volgend schooljaar klas 2, nog plek voor nieuwe
kinderen. Ook voor de komende 1e klas hebben we meerdere plekken voor kinderen, dus zegt het voort!

Ouderportaal
Nogmaals willen we er u op wijzen, dat het doorgeven van wijzigingen in het ouderportaal beperkt is tot een
aantal rubrieken. In de toelichting, die alle ouders krijgen, staat:
“Wij willen u vragen uw persoonlijke gegevens te controleren en wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te
geven. Dit gaat via het ouderportaal onder Profiel. Het gaat hierbij alleen om de gegevens in het bovenste blok onder “Mijn gegevens”. Het noodnummer dient via het Noodformulier opgegeven en gewijzigd te
worden.
Ook de gegevens van uw kind kunt u laten wijzigen. Hierbij gaat het allen om Naam, Voornamen, Geslacht, Geboortedatum en Geboorteplaats.”
Wij ontvangen toch regelmatig wijzigingen m.b.t. het noodnummer. Daar doet de administratie echter niets
mee! Ook andere, niet voor ons van belang zijnde wijzigingen worden genegeerd.
Als u om nieuwe inloggegevens vraagt (de inloggegevens zijn kwijt of ze werken niet meer), dan graag in de
mail ook de achternaam van uw kind vermelden.

Katern Hieronymusplantsoen
Terugblik op de muziekavond
We hebben genoten van een geweldige muziekavond!
Kinderen vanaf de kleuterklas tot en met klas 6 lieten een goed gevulde zaal horen hoe zij met veel liefde en
plezier, individueel of samen , muziekinstrumenten bespelen en muziek maken. Ze zongen, speelden, of
begeleidden elkaar of speelden samen met een ouder hun muziekinstrumenten. Het was een mooi en divers
programma. Leuk was dat ook leerkrachten Roel, Jany en Ron van zich lieten horen. De stemming zat er
goed in! Op het laatst zongen we nog een afsluitend lied met ouders en kinderen samen.
Ik denk dat de avond heel inspirerend was voor kinderen die nog een muziekinstrument willen gaan bespelen, maar nog niet weten welke ze moeten kiezen.
Dank meester Roel voor de inspiratie en dank ook zesde klas voor het verzorgen van de presentaties en
bedankjes voor de muzikanten en dank zesde klas en hun ouders voor het verzorgen van de maaltijd!

Circus
De kinderen hebben genoten van de workshop en het bezoek in de klas van de clown!

Ouderkoor HP
Het ouderkoor is nog steeds op zoek naar nieuwe mensen, vooral mannenstemmen. Met Pasen is er weer
een kans om mee te doen! Hiervoor heb ben wij zoals elk jaar een mooi repertoire samen gesteld. De repetities starten na de krokusvakantie, er zijn op 3 avonden repetities gepland van telkens 2 uur.
De opzet van het Ouderkoor is als volgt:
Wij zingen drie keer peer jaar (Pasen, Sint Jan en Kerst) in de ochtend bij het binnen komen op school. Wij
starten dan om 8:00 uur op de trappen. Met Pasen en Sint Jan zingen wij in de week vooraf elke ochtend.
Met Kerst zingen wij op de maandagen na de Adventszondagen. Elke keer repeteren wij 3 x van tevoren in
Utrecht. Omdat het maar een beperkt aantal repetities zijn, is het fijn als je in staat bent je eigen stem zo in
te studeren, dat wij tijdens de repetities vooral het samen zingen kunnen oefenen. Er worden weinig aparte
stemmen geoefend tijdens de repetities.
Geniet je ook altijd zo van de mooie muziek bij het binnen komen? Aarzel dan niet en neem contact op met
ons!
Mocht je belangstelling hebben, kun je contact opnemen met Juliette van Gijsel, moeder Thayla (kleuterklas
Elisabeth) jvangijsel@mdelfos.nl, Stephanie Blindenbach, moeder Anne (kleuterklas Elisabeth), Mila (klas 3),
Sophie (klas 6) stephaniestefes@hotmail.com.

Parkeren fietsen
Vriendelijk verzoek om bij het halen uw fiets niet in de toegang naar het plein te stallen.

Katern Maliebaan
Tafeltjesgesprekken
Graag inschrijven bij de lijsten op de trap!

Nieuwe
e collega's!!
We zijn b
blij dat we on
ndanks het le
eraren te korrt nieuwe collega's hebbe
en gevondenn. In klas 2 werkt
w
Ester Bo
ogte op de maandag en
n na de vaka
antie zal in de
e klas 3 Simone Overkam
mp op de wooensdagen ko
omen werken.
Mir Haba
ats zal het zw
wangerschap
psverlof van Leanne op zich
z
nemen. Welkom alleemaal op onz
ze school!

Ziekme
eldingen
Graag tijjdig je kind afmelden
a
en tevens
t
naam
m en klas verrmelden! Dan
nk daarvoor.

We kijk
ken terug op
o een geslaagde circ
cusweek
Leerkracchten en kind
deren hebben genoten va
an de circusw
week en bed
danken de ouuders voor de
e mooie bloe
emen in d
de klas en in de lerarenka
amer!

Katern Leidsche Rijn
R
Hoogge
eëerd publiek!

Parkere
en bij het brengen
b
en halen
De laatste tijd merke
en we er ’s oc
chtends bij h
het brengen van
v de kinderen soms onnveilige situaties ontstaan
n
arkeerplaats. Ouders die hun kind me
et de auto bre
engen, zetten hun auto ssoms heel on
nzorgvuldig, en
op de pa
af en toe
e zelfs gevaa
arlijk neer op de parkeerp
plaats. De pa
arkeerplaats is groot genooeg om je au
uto op de juisste
wijze te parkeren. Miisschien moe
et je een kee
er iets verderr lopen…

Ruiten ingetikt!
In novem
mber van hett vorige jaar en
e onlangs in
n februari is er op onze parkeerplaats
p
s voor de sch
hool een ruitt
aptop gestolen. Laat nietts in je auto lliggen en als
van een auto ingetiktt en in één geval is een la
s zoiets gebe
eurt
graag meteen melde
en bij Jörgen.

Ziekme
eldingen
Het mob
biele telefoon
nnummer 06--12298167 waarop kind
deren per sms-bericht kunnnen worden
n ziek gemeld
d
is alleen voor de loca
atie Leidsche
e Rijn. Nogm
maals: ziekme
eldingen kunnen alleen pper sms-beriicht gedaan
worden o
onder verme
elding van kin
nd en klas.

Gevond
den voorwe
erpen en spullen die verdwijnen
n
We krijge
en de laatste
e tijd signalen
n dat er spulllen van kinderen die in de
d gangen sta
taan of aan de
d kapstok
hangen ssoms op mirraculeuze wijjze verdwijne
en. Schrijf als
sjeblieft de naam van je kkind in de sp
pullen en zorg
g
samen m
met je kind da
at de spullen
n netjes bij off aan de kapstok hangen.
Ben je ie
ets kwijt? In de
d witte bank
k tegen de vo
oorgevel leggen wij gevo
onden voorweerpen. Voor iedere vakan
ntie
stallen w
we de spullen
n uit die bank
k uit en kun j e het alsnog
g meenemen.

Ingezon
nden mede
edelingen:

