Nieuwsbrief 24 mei 2019
Agenda mei
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
28 mei
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrijdag
29 mei
Pinksterkledingbeurs HP, 12.30 – 14.00 uur
30 mei
Hemelvaartvakantie t/m 2 juni

Agenda juni
5 juni
7 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
21 juni
25 juni

Pinksterkledingbeurs HP, 12.30 – 14.00 uur
Pinksterfeest, alle klassen om 13.00 uur vrij
2e Pinksterdag
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
Studiedag leerkrachten, alle klassen vrij
Ouderavond, kleuterklassen HP, MB en LR
Viering Sint Jan ’s avonds, alle klassen om 13.00 uur vrij
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrij

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Sinds vorige week dinsdag hebben jullie mij misschien gespot op jullie locatie van onze
school. En wellicht dacht je toen “Wat doet die man daar?” of ”Wie is dat nou?”.
Ik zal me heel kort voorstellen. Ik voer sinds 2016 de dagelijkse schoolleiding op onze
locatie in Leidsche Rijn nadat ik lange tijd als leerkracht op het Hiëronymusplantsoen,
en ook nog even op de Maliebaan, heb gewerkt. Van kleuterklassen tot klas 6 heb ik al
heel wat kinderen en ouders ontmoet. En nu gebeurt dat weer, maar dan in een andere
hoedanigheid, want zoals al naar jullie gecommuniceerd is, neem ik tijdelijk taken waar
van Ines Scheffer, die normaal op deze plek schrijft.
Het is wel heel bijzonder om nu zo rond te lopen op al onze locaties! Ik ontmoet ineens nog meer kinderen
en ouders, en ook al onze medewerkers. En we hebben er nogal wat: 62! Van administratie, (vak)leerkrachten, conciërges, IB-ers, RT-ers tot klusjesman en leraarondersteuners.
De afgelopen weken heb ik al met heel veel van hen gesproken en ik kan dan ook oprecht zeggen dat wij op
school hele fijne, leuke, humorvolle, inspirerende en zelfbewuste mensen hebben rondlopen. Mensen met
oog voor elkaar!
Wat dat betreft is één van mijn taken nu, om de formatie voor volgend schooljaar sluitend te krijgen, een behoorlijk complexe klus, maar ook een cadeau dat op m’n pad komt, omdat de gesprekken die ik nu met velen
voer zo verbindend werken.
Het is niet alleen voor mij nu even heel druk, maar ook voor de onderbouwleerkrachten die èn allerlei toetsen bij de kinderen moeten afnemen en nakijken èn al druk zijn met het maken van de getuigschriften. En de
kleuterjuffen die leervoorwaardenonderzoeken bij de oudste kleuters hebben afgenomen en naar aanleiding
daarvan soms meerdere gesprekken voeren.
Ik kan in ieder geval uit eigen ervaring vertellen dat dit wat dat betreft een drukke tijd is en dat steun van de
mensen om je heen dan heel belangrijk is.
We gaan de laatste 8 weken van dit schooljaar in, de zon wordt warmer en voor iedereen een zomerse
groet,
Jörgen Joosten
Adjunct Schoolleider Vrije School Utrecht

Pinksterkledingbeurs HP
Het Pinksterfeest komt steeds dichterbij, prachtig al die wit geklede kinderen en ouders! Op woensdag 29
mei en woensdag 5 juni is er de mogelijkheid om witte kleding aan te schaffen. Bij mooi weer is er vanaf half
één tot twee uur een kleine "Pinksterkledingbeurs" op het schoolplein. (Bij wat minder weer in de grote zaal).

Euritmievoorstelling
Op donderdag 13 juni is er een grote euritmie voorstelling op het HP voor alle klassen van HP, de klassen
1 t/m 4 van MB en de 7e klassen van Waldorf Utrecht. De voorstelling wordt gegeven door het Maerchen Ensemble uit Duitsland.

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Krokusvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren
30-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

New Waldorf 100 Film - "Becoming..."
Early Childhood Around the World
Updated links to the film Becoming are included below and
are also available on the IASWECE home page
On the occasion of the hundredth anniversary of Waldorf Education, Waldorf 100 and the International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE) are
pleased to present a film about early childhood today in the mirror of different cultures worldwide.
"Becoming..." is the third in a series of short films directed by award-winning
documentary filmmaker Paul Zehrer which provide an insight into Waldorf Education in the
most diverse cultural, social, religious and economic conditions around the globe.
"Becoming..." was premiered at the World Early Childhood Conference on "Inner Freedom –
Social Responsibility", which took place in April at the Goetheanum in Switzerland. The film is
now available on YouTube and the websites of Waldorf 100 and IASWECE.
Click here to read full Press Release

Please help us share this film with as many people as possible!

IASWECE www.iaswece.org / info@iaswece.org

Katern Hieronymusplantsoen
Pinksterfeest
Op vrijdag 7 juni vieren wij het Pinksterfeest op school- alle klassen zijn om 13.00 uur uit.
Om deze dag extra feestelijk te maken, wordt aan alle kinderen- en ouders die komen kijken- gevraagd om
in witte kleding te komen.
Rond 11:15 uur gaan de kleuters naar buiten om te dansen in vier kringen rondom de meiboom. Een aantal
ouders zorgt voor de muziek tijdens het dansen.
Rond dezelfde tijd gaat de onderbouw naar de zaal om samen naar een Pinksterverhaal te luisteren.
Vervolgens sluiten de kinderen van de onderbouw zich bij de kleuters en de ouders buiten aan en dansen
per klas rondom de meiboom. Tenslotte laten we een aantal witte duiven los die met goede wensen overladen rond zullen cirkelen om vervolgens de wereld in te vliegen.
We vinden het elk jaar weer bijzonder om dit feest met kinderen, ouders en leerkrachten sámen te vieren.
Voor de verslaglegging van het feest met behulp van foto's wordt gezorgd. Wilt u daarom, met het oog op de
sfeer, verder alle camera’s thuislaten?

Gevonden voorwerpen
Woensdag 29 mei aanstaande is de laatste dag dat je uit de banken met gevonden voorwerpen dingen kunt
halen die je misschien kwijt bent. Daarna worden de banken geleegd en gaan de spullen naar de kringloop.

Katern Maliebaan
Werkzaamheden
Helaas zijn niet alle geplande werkzaamheden in de meivakantie volledig uitgevoerd. Het vervangen van het
glas heeft door leveringsproblemen een achterstand opgelopen. Ook neemt het vervangen meer tijd in beslag dan de aannemer vooraf voorzien had. De werkzaamheden zullen hervat worden op 11 juni en komen
hopelijk in die week ook klaar. Ook dient nog overal de bediening van de bovenramen vervangen te worden.

Pinksteren
Dit jaar vieren we het pinksterfeest op het plein en dansen we rond de meiboom met alleen de kinderen en
de leerkrachten. We zouden graag de ochtend starten met een samenzijn van ouders, kinderen en leerkrachten op het plein bij de ingang van klas 1 en 2. We zingen gezamenlijk het lied ‘uit vele richtingen'.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas met de desbetreffende leerkracht.
In de loop van de ochtend vieren de kinderen en de leerkrachten het Pinksterfeest, zoals voorgaande jaren.
Ook dit jaar willen we graag met ouders en kinderen de Pinksterdag afsluiten door direct, na afloop van de
schooldag om 13:00u, iets lekkers te eten en te drinken. Hiervoor zijn er per klas 4 bakouders nodig (zie inschrijflijst kleuteringang). Bij goed weer vindt het samenzijn op het schoolplein plaats; bij slecht weer in de
hal van de school.
BSO Salto en BSO Weltevreden worden vanuit de Pinksterwerkgroep ingelicht. Indien kinderen naar een
andere BSO gaan, zijn de ouders verantwoordelijk om door te geven dat er een samenzijn plaatsvindt op
school en de school om 13:00u uit is.
De kinderen, leerkrachten en hulpouders dragen deze dag witte kleren, of anders, licht gekleurde kleren.
Er is een fotograaf aanwezig die de dag vastlegt. De foto's zullen na het feest worden verstuurd naar de ouders.
We zoeken ouders die het leuk vinden om te helpen. Je kan je inschrijven op de inschrijflijst, deze is te vinden op de magazijndeur, bij de ingang van de kleuters.
Namens de pinkstergroep,
Léanne Alberts en Mir Habets

Katern Leidsche Rijn
Pinksterfeest
Vorig jaar vierden we het pinksterfeest voor de eerste keer met de mooie meiboom. Dit jaar zal het feest er
in grote lijnen weer hetzelfde uitgaan zien. Het is een feest voor kinderen, ouders en leerkrachten, dus jullie
zijn van harte welkom vanaf 11.45 uur op het schoolplein aan de achterzijde van de school, zodat we om
12:00 uur kunnen beginnen. De kinderen zijn in het wit gekleed, dus het zou mooi zijn als je als ouder ook in
het wit bij het feest aansluit. De dansjes van de kleuters en de andere kinderen en het feestprogramma duren ongeveer tot 12.45 uur. Daarna gaan de kinderen nog even naar de klas om rustig af te sluiten en om
13.00 uur kunnen de kinderen mee naar huis.
Er is een fotograaf voor de foto’s, zodat niet alle ouders met een telefoon hoeven klaar te staan, maar juist
kunnen genieten van dans en zang.
Ouders die kunnen begeleiden met een instrument bij de dansjes zijn van harte welkom. Laat even aan
meester Wilfred weten of je kunt/wil begeleiden met muziek.
Tot 7 juni!

Als de kleuters buiten zijn, graag even ergens anders wachten
We willen alle ouders vriendelijk verzoeken om onder schooltijd niet gezamenlijk met een kleuterklas op het
schoolplein te zijn. We merken dat het verwarring geeft bij sommige kinderen en ook voor ons eigen overzicht is het fijn als er alleen kinderen op het plein zijn waar wij de verantwoordelijkheid voor dragen. Dus ook
als jullie je kind eerder ophalen (bijv. na het wennen of voor bijv. een (medische) afspraak) dan graag niet
meer bij de kinderen blijven die buiten aan het spelen zijn. Als het plein leeg is zijn jullie uiteraard van harte
welkom!

Kleuters en zomers weer
Het zonnetje schijnt af en toe alweer heerlijk buiten! Als je je kind wil beschermen tegen de zon met zonnebrandcrème, dan graag zelf thuis voor schooltijd insmeren. De juffies smeren -alleen indien het nodig is- bij
een 2e keer buitenspelen met een zonnebrand van school. Met de tuincommissie zijn we bezig om schaduwdoeken te bestellen en binnenkort op te hangen.
Geef je kind een zonnehoedje of pet mee zodat hun hoofd goed beschermd is tegen de zon. Deze mogen
aan de kapstok gehangen worden zodat ze bij het naar buiten gaan door de kinderen zelf opgezet kunnen
worden. Teenslippers en crocs zijn voor het strand en helaas niet geschikt om mee te rennen, touwtje te
springen en te hinkelen. Laat je kind goed zittende sandalen of zomerschoenen aantrekken. Zonnebrillen
zijn minder praktisch en kwetsbaar tijdens het buitenspelen, dus die mogen thuis blijven.
Geef je kind zonnodig reserve kleding in de eigen schooltas mee voor als het heel nat wordt tijdens het spelen met het water uit de pomp. We laten het van te voren weten als we een echte 'spetterdag’ organiseren
en de kinderen hun badkleding en handdoek mee mogen nemen voor tijdens het buitenspelen.

Verkoop euritmietjes
Vanaf volgende week zal onze conciërge Simon de euritmietjes gaan verkopen. Dat betekent dat jullie bij
hem terecht kunnen van maandag t/m donderdag aan het begin en aan het eind van de schooldag. Nieuwe

euritmietjes kosten 9 euro en tweedehands (als we de maat hebben) kosten ze 5 euro. Lever je gebruikte
euritmietjes die nog in goede staat verkeren in, dan krijg je 4 euro terug.

Ingezonden mededelingen:

Zondag 26 mei 2019 viert De Bilt de lente als nooit tevoren. Voor het eerst organiseren ouders van
Vrijeschool het Zonnewiel het Zonnefestival. Een duurzaam lentefestijn voor jong en oud. Het Zonnefestival prikkelt de creativiteit en de zin om met elkaar te gaan voor een duurzame wereld.
Meer info: https://www.zonnewieldebilt.nl/zonnefestival/
Datum: 26 mei
Tijd: 11.00-16.00 uur.
Adres: Weltevreden 6, De Bilt.
Entree: gratis. Voor deelname aan activiteiten koop je voor een paar euro een strippenkaart.

