Nieuwsbrief 23 december 2017
(redactie Ines Scheffer)
Agenda januari
17 jan Ouderavond klas 2B
19 jan Ouderavond klas 1B
23 jan Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
24 jan Ouderavond klas 3
25 jan Ouderavond klas 2A
26 jan Ouderavond klas 4
28 jan Open dag Hieronymusplantsoen, klassen 1 t/m 5 HP op school
30 jan Algemene ouderavond: locatie zaal Hieronymusplantsoen
31 jan Ouderavond klas 6, ouderavond klas 1A

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Beste ouders,
Met veel plezier heb ik gistermiddag- en avond gekeken naar het kerstspel van de
leerkrachten en stagiaires voor de kinderen van Vrije School Utrecht. Wat een
schitterend kerstspel! Een lust voor het oog en het oor en balsem voor het hart. Ik
zag de kinderen in de zaal enorm genieten van de mooie beelden en de grapjes. Nu
kan het kerstfeest echt beginnen!
Vandaag en gister werden er na het inhoudelijke deel van het kerstfeest in de
verschillende klassen ook het wereldse kerstfeest gevierd, in de vorm van een
kerstdiner. Veel ouders hielpen mee, dank voor jullie hulp! Sommige kinderen
hadden zich hier speciaal 'chique' voor gekleed. En sommige leerkrachten ook. Zie
afbeelding.
Namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht wens ik alle
kinderen en ouders fijne kerstdagen en een heel goed nieuw jaar toe!
Ines Scheffer
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
(Dit zijn niet Josef en Maria)
Vrije School Utrecht is samen met de MR opzoek naar
leden de nieuwe Raad van Toezicht.
Deze vacature tekst mag je verspreiden onder je netwerk
De Coöperatie De Vrije School Utrecht is een basisschool
met 3 locaties in de gemeente Utrecht. Twee van de drie
locaties van onze school zijn nog groeiende.

Vanwege een statutaire wijziging zijn wij op zoek naar een geheel nieuwe Raad van
Toezicht bestaande uit 3 leden, met een eigentijdse visie op vrijeschoolpedagogiek
en interesse in het unieke organisatiemodel van onze school.
De Vrije School Utrecht is georganiseerd als coöperatie. Hiermee wil de school,
naast haar pedagogische opgave, haar sociaal vernieuwende opdracht vorm geven.
Het beleid van de school wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Alle medewerkers in vaste dienst kunnen hieraan deelnemen. Het bestuur draagt
zorg voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
Toezicht en takenpakket
Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te
beschikken om het bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad
van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door
zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en
hierover van gedachten te wisselen met het bestuur en de MR, waarbij de juiste
balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
Binnen de drie leden van de Raad van Toezicht dient er een evenwichtige verdeling
te zijn in de deskundigheid op het gebied van financiën, onderwijs, personeel en
organisatie en op het juridische vlak en bereidheid tot onderlinge samenwerking.
De leden van de Raad van toezicht ontvangen een vacatie en een
reiskostenvergoeding.
Sollicitatieprocedure
De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht, de bestuurders en de MR, is
uitgangspunt bij de sollicitatieprocedure. MR en bestuur trekken samen op in de
sollicitatieprocedure. Een uitgebreide profielschets kunt u downloaden op onze
website: www.vrijeschoolutrecht.nl.
Indien u geïnteresseerd bent in de functie kunt u voor 30 januari een
sollicitatiebrief met motivatie en CV zenden aan de heer Harrie Stokkel,
info@vrijeschoolutrecht.nl. Voor nadere informatie kunt u na 8 januari contact
opnemen met Ines Scheffer of Harrie Stokkel 030-2319209.
In de week van 13 februari worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door het
bestuur en een afgevaardigde van de MR van Vrije School Utrecht.
Aanschaf euritmieschoenen (herhaling)
Om organisatorische redenen is het vanaf januari niet meer mogelijk voor de ouders
van de Maliebaan om euritmieschoenen op de Maliebaan zelf te kopen.
Euritmieschoenen kunnen gekocht worden bij de ouderbibliotheek op het
Hieronymusplantsoen (op de 1e verdieping links). De ouderbibliotheek is vrijdags
geopend van 8.30 – 10.00 uur.
Ingezonden mededelingen

FAMILIEVOORSTELLING ‘KERSTPOTPOURRI’
Een muzikale Kerstvoorstelling voor jong en oud: puur, ontroerend, verrassend en
met veel plezier! Roelant en Madeleine de Vletter-Wulff spelen interactief en
dichtbij het publiek. Zij nemen U mee op een muzikale Kerstreis door Europa, met
Kerstliederen uit verschillende landen, op diverse instrumenten: harpen, fluiten,
slaginstrumentjes en zang. En zij brengen het Kerstverhaal ‘De Clown en Het
Kerstkind’ tot leven met verhaal, spel en de clowns Mop & Malle.
*18 dec

HET WITTE KERKJE vd Christengemeensch. Meppel, Catharinastraat 44

*26 dec HET BEAUFORTHUIS Austerlitz, Woudenbergseweg 70
*27 dec DE KAPEL VOORST Voorst, Enkweg 1
*28 dec HET TUINHUIS van HET GROENE DAK Utrecht, hekje naast A Sandinostraat
134
-aanvang alle voorstellingen 11.00 uur; duur ongeveer een uur
-prijs aan de zaal: kind 5 euro; volw 10 euro; gezin 25 euro
-vooraf overmaken: kind 4 euro; volw 8 euro; gezin 22 euro
-NB voorstelling Meppel: gratis

Workshop constitutiebeelden in Zeist
14 januari 2017, 10:00 - 16:00 uur
‘Je kan er ook anders naar kijken’: workshop door Geertje Post Uiterweer, auteur
van het gelijknamige boek. Voor iedereen die met mensen werkt, waaronder
begeleiders, leerkrachten en ouders.
In de workshop worden 6 constitutiebeelden besproken, veel praktische voorbeelden
gegeven, inleefoefeningen en manieren om concreet met je eigen constitutie en die
van de ander om te gaan. Met deze antroposofische, complementair
wetenschappelijke visie kan ook een eventuele disbalans of stoornis onderkend en
behandeld worden, zoals ADHD, hooggevoeligheid en ASS (autisme spectrum
stoornis).
Plaats: Helicongebouw, Socrateslaan 22 A, Zeist. Kosten: € 65, inclusief lunch.
Meer informatie en aanmelding: info@scillz.nl of 06 3098 5446

