Nieuwsb
brief 23 septembe
s
er 2016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
26 sept O
Ouderavond klas 1 (HP en
e MB)
29 sept M
Michaëlsfeesst, alle klasse
en vrij om 13
3.00 uur

Agenda
a oktober
6 okt Ou
uderavond kla
as 2A en 2B
6 okt Ou
uderavond kla
as 2A en 2B
11 t/m 14
4 okt Boeken
nweek op sc
chool
13 okt op
penmiddag BSO
B
Weltevrreden Leidscche Rijn
15 t/m 23
3 okt Herfstvvakantie
24 okt S
Studiedag lee
erkrachten, alle
a klassen vvrij

Beste o
ouders,
De Michaëlstijd op scchool is in vo
olle gang. De
e liedjes van de kinderen klinken in dee gang van de
d
school e
en in de klasssen worden door
d
de leerkkrachten verh
halen verteld
d over moed en oogst en de
herfst die
e in aantochtt is. De kinde
eren geniete n van de verrhalen van hu
un leerkrachht. De beelde
en van de
strijd me
et de draak herkennen ze
e allemaal.
We houd
den u op de hoogte van wat
w er speeltt in de schoo
ol en we wensen de kindeeren een goe
ed feest
toe.
Namenss de leerkrach
hten en med
dewerkers,
Ines Sch
heffer
Michaëlsfeest op Maliebaan
M
en
n
Hierony
ymusplantso
oen op dond
derdag 29
septemb
ber. Alle kin
nderen om 13:00 uur vriij.
Ieder kin
nd begint de dag in zijn eigen klas.
Na het vverhaal in de hal of zaal zullen
z
de
kinderen
n van de klasssen 1 tot en met 6
verschille
ende activite
eiten gaan do
oen in het tekken
van moe
ed.
De kleutters kennen hun
h eigen op
p de leeftijd
aangepa
aste program
mma.
Voor zow
wel de kleute
erklassen als
s in de klasse
en
1 t/m 6 o
ouderhulp ge
eboden. Je ku
unt je hiervo or
inschrijve
en op de inschrijflijsten bij
b je klas.
Meehelp
pen is een leu
uke manier om
o de schoo
ol,
de klas vvan je kind en het vieren van een
jaarfeestt mee te makken!
Belangrrijk om te we
eten is dat alle
a klassen op
Hierony
ymusplein en
n Maliebaan
n deze
donderd
dag om 13:0
00 uur vrij zijn.
De BSO (Ludens en Weltevreden
n) is op de h oogte van de
e eindtijd en haalt de kindderen op om
m 13.00
uur.
Michaëlsfeest op Le
eidsche Rijn
n op vrijdag
g 30 septemb
ber: alle klassen om 133.00 uur vrij.
De kinde
eren op Leidssche Rijn vie
eren het feesst met een am
mbachtenma
arkt.
Beste klleuterouderrs van het Hieronymusp
plantsoen,
Voor hett Michael fee
est van donde
erdag 29 sep
ptember heb
bben er nog geen
g
HP oudders ingeteke
end. Dit
snappen
n we, want ee
en extra ritje naar de Malliebaan is on
nhandig.
Om die rreden hangt er vanaf vrijd
dag 23 septe
ember een in
ntekenlijst in de hal op heet HP.
Waar u vvoor kunt inte
ekenen; begeleiden bij w
wol kaarden, helpen met appelsap
a
maaken, graanm
molen
bedienen
n, zekeren bij het boom klimmen
k
(me
et touw en go
ordel voor de
e kinderen), ggraanhalmen
n dorsen
en het w
wannen met manden
m
en kijken
k
bij de ssmid.
Met dank namens de
e kleuterleerk
krachten, Ma
arrie Aaij
Voor vra
agen; m.aaij@
@vrijeschoolutrecht.nl

Energie Pilot gemeente Utrecht
Vrije school Utrecht doet mee aan een energie pilot vanuit de gemeente Utrecht. Het hele gebouw
Hieronymusplanstoen is doorgelicht op duurzaamheid. Er is een adviesrapport uitgebracht over
technische maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen of zelf op te wekken.
Daarnaast zal er gekeken worden naar gedragsmaatregelen die tot besparing kunnen leiden. Hiervoor
hebben we de beschikking over een energiecoach, die adviezen zal geven aan schoolleiding en
leerkrachten over omgaan met energie. Voor de kinderen worden er gastlessen georganiseerd op
vrijdag 7 oktober. De klassen 2 t/m 6 bezocht worden door een gastdocent. Gesproken wordt over
energie, een zonnecelletje en windmolen worden getoond en er wordt gesproken over energie
besparen met de kinderen.

Boekenweek
Vanaf dinsdag 11 t/m 14 oktober is het op school Boekenweek. Aan de hand van het thema: voor
altijd jonger worden er verschillende activiteiten aangeboden. In de volgende nieuwsbrief van vrijdag 7
oktober leest u er meer over.

Schoolregel
Als de bel gaat, sta ik in de rij paraat!

Inloop-info-half-uurtjes in locatie Leidsche Rijn
De komende weken zullen er op de locatie Leidsche Rijn, op maandag en donderdag van 14.30 tot
15.00 uur, korte informatiemomenten zijn voor belangstellenden van buiten de school. Zij kunnen
dan onze mooie locatie komen bekijken en de juffen geven voorlichting over ons vrijeschool
onderwijs. Ken je dus nog mensen in Leidsche Rijn die meer over ons onderwijs willen weten of
misschien een andere school voor hun kind(eren) overwegen, attendeer ze dan op deze ‘inloop-infohalf-uurtjes’.

Openingsfeest Leidsche Rijn!
Zaterdagmiddag 1 oktober a.s. is er van 14.00 tot 17.00 uur een groots openingsfeest. Dit wordt een
feest dat vergelijkbaar is met de Adventsmarkt die jaarlijks op de locatie Hiëronymusplantsoen
wordt gehouden. (voor degenen die deze markt weleens bezocht hebben geeft het een beeld)
Omdat dit openingsfeest in de oogsttijd en de Michaëlstijd valt, wordt de school aangekleed met
allerlei versieringen rondom oogst en Michaël, staan er in de hal kraampjes waar je leuke dingen
kunt kopen, in een lokaal zijn er knutselactiviteiten voor de kinderen, in een lokaal geven we
voorlichting over ons vrijeschool onderwijs, is er een tentoonstelling en wellicht enkele open lessen.
Voor de organisatie hiervan zullen we er met z’n allen onze schouders onder zetten. Dus de
medewerkers van de gehele Vrije School Utrecht en jullie als ouders, en misschien krijgen we zelfs
versterking van ouders van de andere locaties, hebben we nodig om er een mooi feest van te maken.
Zo is het fijn als er ouders zijn die mee willen helpen opbouwen, die een taart willen bakken, posters
willen ophangen, flyers willen uitdelen, enzovoort. Jullie, en jullie kinderen, zijn de ambassadeurs
van onze school! Dus zegt het voort!
Wil je je opgeven om te helpen? Meld je aan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl

Berichten van de lezingenwerkgroep:




De eerstvolgende lezing van de cursus van Jan Alfrink over het leerplan van de Vrije School is op
27 september en gaat over de tweede klas. Wees welkom, ook als je niet de hele cursus volgt. Je
kunt ook losse avonden bijwonen (€12,50 pp.).
Op 2 november kun je een prachtig Sint Maarten transparant maken o.l.v. Mabel Slangen. Houd
de posters in de gaten voor meer informatie en aanmelden, want er is beperkt plaats!
De schildercursus van Hans van der Ham die komende winter gepland staat, is verplaatst. De
nieuwe data zijn 1, 8, 15 en 22 februari. Nadere informatie volgt.

Ingezon
nden mede
edelingen
hop: Nazom
mer-transparanten
Worksh

Vrijdag 7 oktober 2016, 19:30- 22
2:00 uur
Tijdens d
deze avond (voor
(
beginn
ners en gevorrderden) maken we een transparant vvoor in de
silhouetlamp van de Noest. De trransparanten
n kunnen ook
k voor het raam gehangeen worden off kunnen
worden n
neergezet met
m een kaars
sje er achter.. Verder op in
n het jaar wo
ordt dezelfdee workshop
aangebo
oden in het te
eken van and
dere jaarfeessten en seizo
oenen.
Deelnem
mers kunnen kiezen om de
d transparan
nt met de vlie
eger, of het appelplukken
a
n te maken. (Zie
afbeeldin
ngen)
Locatie: Zeister Vrije
e School, Berrgweg 10 (ing
gang via Jou
ubertlaan 3) in
i Zeist
Inloop va
anaf 19:15, start
s
19:30
Informattie: Anne Sch
hol, tel: 06-11
1 58 57 24
Opgeven
n via e-mail: anneschol19
985@gmail.ccom
De cursu
us wordt geg
geven door: Linda
L
Lamme
erts van Bue
eren
Kosten: € 20,00 incl. materiaal, koffie
k
en thee
e

3-daags
se training
g Geweldloo
os commu niceren me
et kinderen
n
Zaterda
ag 15 oktob
ber-maandag 17 okto
ober 2016










W
Wil je met je kinderen ee
en verbinding
g creëren wa
aarin onvoorw
waardelijke liiefde is?
ou belangrijk om de open
nheid en crea
ativiteit van kinderen
k
te kkoesteren en te
Is het voor jo
vvoeden?
W
Wil je ontdekkken wat jij kunt
k
doen om
m er (meer) te
e zijn voor elkaar?
V
Verlang je na
aar openheid
d, gelijkwaarrdigheid en liefdevolle aandacht in heet contact me
et je
kkinderen?
W
Wil je kinderren voorleven
n hoe ze voo
or zichzelf kunnen zorgen
n en in verbinnding blijven?
V
Verlang je errnaar om je oordelen
o
en kritiek vertalen naar verb
binding en beegrip?
W
Wil je de kra
acht van je ge
ezin gebruike
en om gezam
menlijke oplo
ossingen te vvinden waar iedereen
i
b
blij van word
dt?
W
Wil je voorbijj conflict gaa
an en kindere
en ontmoeten in een sfee
er van samennwerken, ple
ezier en
vvertrouwen?
?
W
Wil je vanuit je hart conta
act maken m
met de kinderren met wie je je leven deeelt?

In deze 3
3-daagse Ge
eweldloze Co
ommunicatie
e training voo
or volwassenen en kinderren leer je wat jij kunt
doen om
m in contact en
e verbinding
g te blijven m
met elkaar, ellkaar te horen en van elkkaar te leren zonder
afhankellijk te zijn van
n dreigen, sttraf of belonin
ng.
We oefe
enen met je eerlijk
e
en ope
en uitspreken
n naar elkaarr en naar elkaar luisterenn met aandac
cht. Door
elkaar zo
o te horen, ontstaat
o
er ve
erbinding en begrip en ko
omen we op creatieve ideeeën voor de
e
momente
en dat we meer rust, plez
zier of same nwerking zouden willen.
Er is ruim
mte voor kind
deren en volw
wassenen om
m onder elka
aar uit te wisselen, ervariingen te dele
en,
gehoord te worden en
e van elkaarr te leren. We
e zullen afwiisselend werrken met z’n allen en in tw
wee
groepen van ouders en kinderen. De training is praktisch en speels va
an opzet mett de nadruk op
o
plezier e
en ervaren.
Aan bod
d komen o.a
a.:
 De vier stapp
pen van Gew
weldloze Com
mmunicatie
Gezamenlijkk afspraken maken
m
voor h
hoe je met ellkaar wilt omgaan
 G




Waardering uiten zonder oordelen
Strategieën kiezen om ieders behoeften te vervullen

Datum: zaterdag 15 oktober t/m maandag 17 oktober 2016 van 10.00-17.00 uur.
Locatie: De Verdieping op camping Tussen Hemel en Aarde in Groenekan. De mogelijkheid bestaat
om daar te overnachten (niet bij de prijs inbegrepen).
Prijs: de onkosten (huur ruimte, koffie/thee, versnaperingen, 3x lunch en 2x avondmaaltijd) voor deze
training zijn € 110,- p. volwassene en € 85,- p. kind. Daarnaast bepaal je zelf wat je met plezier voor
deze training kan en wil geven.
Voor wie: volwassenen en (hun) (klein)kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Trainers: Monie Doodeman, gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie en Annemiek Shresthavan der Krogt, trainer Geweldloze Communicatie.
Info: Monie: tel. 06 10867091, Annemiek: tel. 06 518 35 227
Inschrijven: via www.communicerenvanuitjehart.nl of www.empathieworkshops.nl

