Nieuwsbr
N
rief 24 novembe
n
er 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a novembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
25 nov A
Adventsmarkkt (locatie HP
P) van 11.00
0 – 13.30 uurr
28 nov L
Lezing over antroposofie
a
e door Ron B
Boels locatie Leidsche Rijn.
30 nov O
Ouderavond BSO Weltev
vreden Leidssche Rijn, aa
anvang 20.00
0 uur (zie berricht verdero
op)

Agenda
a decembe
er
4 dec
5 dec
6 dec
12 dec
21 dec
22 dec
23 dec

S
Sinterklaasfe
eest op HP, klassen
k
HP o
om 13.00 uur vrij
S
Sinterklaasfe
eest op MB en
e LR, klasse
en MB en LR
R om 13 uur vrij
v
A
Alle klassen beginnen om
m 9.30 uur
Nog niet zeker: landelijjke stakings
sdag primairr onderwijs school (zie tekst)
A
Alle klassen om 13.00 uu
ur vrij i.v.m. kkerstspel zaa
al HP
A
Alle klassen om 13.00 uu
ur vrij i.v.m. K
Kerstviering
B
Begin kerstvakantie

Leeswijzzer: de nieuw
wsbrief besta
aat uit een a lgemeen dee
el met inform
matie voor all e locaties va
an Vrije
School U
Utrecht. Daarrnaast heeft iedere locatiie een eigen katern met locatie gebonnden inhoudelijke en
praktisch
he mededelin
ngen.
Beste ouders,
Novemb
ber is onstuim
mig, dan wee
er nat en da
an weer wind
d stil. Je zou ook kunnenn zeggen da
at in deze
periode vvan het jaar alles wat oud is, klaar ge
emaakt word
dt voor het nie
euwe.
Wij als sstadsmensen
n hebben hett niet zo in d e gaten, maar de boeren
n ploegden hhun land om het klaar
te make
en voor de winter
w
en za
aaiden hun w
wintertarwe. Veel mensen plantten hun bloemb
bollen en
maakten
n hun tuinen winterklaar. Daarna bree
ekt er rust aa
an in de natuur.
Sommige mensen errvaren deze tijd ook wel a
als saai, som
mber en grijs.
Dan is h
het misschien troostrijk om
o je te rea
aliseren dat er
e diep in de
e bodem va n alles gaan
nde is en
wordt vo
oorbereid. He
et zonlicht dat buiten onttbreekt is als
s het ware binnen
b
in de aarde werkz
zaam om
hier de zzaden en planten voor te bereiden op
p de ontkiemiing straks.
Op scho
ool beleven wij deze prrocessen in de natuur met
m onze lee
erlingen dooor het vieren
n van de
lichtfeesten. Het beg
gon bij Sint-M
Maarten; in e
een pompoen
n of knol staken we kaarrsjes aan, en
n dit vindt
een vervvolg in adve
ent, met het ontsteken vvan de kaars
sjes in het binnenste
b
vaan de spiraa
alvormige
adventsttuin bij de kleuters en de
e lagere klasssen. In de ronde
r
adventtskrans kom
mt er iedere week
w
een
kaars bijj, als aankon
ndiging van het
h moment d
dat er weer meer
m
licht zal zijn; kerstm
mis.
Deze pe
eriode is ookk een tijd waarin het fijn is om elkaarr op te zoeken en same n gezellige dingen
d
te
doen: ee
en bezoekje
e aan de ad
dventsmarkt op het Hierronymusplan
ntsoen bijvooorbeeld morgen. Alle
ouders e
en leerlingen
n van alle locaties van V
Vrije School Utrecht zijn van harte u itgenodigd. Dat geldt
natuurlijkk ook voor het
h maken van
v
de transsparanten en
n lezingen op
o de verschhillende loca
aties: van
ander loccaties is men
n van harte welkom!
w
Vee
el plezier toeg
gewenst op de
d adventsm
markt.
Dank alle
e ouders en leerkrachten
n die de adve
entsmarkt ied
der jaar weer gezamenlij k mogelijk maken!
m

ADVEN
NTSMARKT
T 2017
Zondag
g 3 decembe
er is de eerstte advent. Om
m als gezin aal een beetje
e in
kerstsfe
eer te komen
n is er op za
aterdag 25 no
ovember vann 11.00 uur to
ot 13.30
uur wee
er onze geze
ellige adventtsmarkt op he
et Hieronymuusplein 3. Err is van
alles te
e doen.
In de kleuterklassen
n en klas 1 to
ot en met 4 is een kerstkknutselactivite
eit.
Koekjes bakken, en
ngeltjes van lontwol make
en, kaarsen vversieren, en
n nog
veel me
eer. In de za
aal is het resttaurant, daarr kun je doorr ouders en kinderen
k
zelfgem
maakte taarte
en en hartigh
heden en drin
nken kopen. Ook staan er
verkoopkraampjes met spullen in Sint- en Kerstsfeer.
K
De knu
utselactiviteite
en en het ete
en en drinken kun je betaalen met een
n
stempe
elkaart (scha
aapjes): neem
m daarvoor klein
k
geld meee. Van het geld
g

worden o
onder andere
e de knutsela
activiteiten b
betaald.
Van 11.3
30 uur tot 12.30 uur kan iedereen in h
het restauran
nt genieten van
v live-muziiekoptredens
s. Kun je
een kersstlied spelen op je instrum
ment of ken j e een mooi kerstliedje
k
(m
mag ook in ggroepje,
meerstemmig bijvoorrbeeld): schrrijf je in op de
e lijst die in de
d hal hangt.
Voor vra
agen kun je te
erecht bij Elisabeth (kleu
uterjuf) en Ro
on (meester van
v de 3e klaas).

Staking
gsdag 12 december
Houd rekkening met het
h feit dat err misschien w
weer gestaak
kt gaat worde
en.
Op dinsd
dag 12 decem
mber zal waa
arschijnlijk d oor medewe
erkers in het primair ondeerwijs in Nederland
worden g
gestaakt. Zo ook door de
e medewerke
ers van de Vrije School Utrecht.
U
Of deeze stakingsdag
doorgaat is echter wel nog de vra
aag. Het PO--Front heeft een ultimatumbrief met eeen waarschuwing
voor nieu
uwe acties overhandigd
o
aan
a ministerr Arie Slob va
an Onderwijs
s. De organissaties verwac
chten
uiterlijk in de week va
an 5 decemb
ber een antw
woord van Arie Slob op de
e vraag hoe het kabinet 1,4
1
miljard e
euro vrijspeellt om het sala
aris in het prrimair onderw
wijs te verhog
gen en de weerkdruk te ve
erlagen.
Komt ditt antwoord err niet, dan ro
oepen de vakkbonden op tot
t een lande
elijke staking op 12 decem
mber.
Ondankss de onzekerrheid commu
uniceren we er al over, zo
odat je er rek
kening mee kkunt houden en tijdig
opvang vvoor je kind(-eren) kunt organiseren.
o
We houd
den jullie op de hoogte!

Op ons
s verlanglijs
stje: smarttgames!
Voor de plusklas en klas 1 en 2 voor
v
onze 3 llocaties ben ik op zoek naar nieuw veerrijkingsmatteriaal. Ik
zou heell graag verscchillende sma
artgames aa
anschaffen, en
e dat is bestt een kostba re zaak. Moc
cht je bij
het plaatts maken in kinderkasten
k
n nog uitgesp
peelde smarttgames tegen komen: wee zijn er blij mee!
m
Jany van
n Oudheusde
en

Berichtt van de ou
uderbiblioth
heek
Wegens onderbezettting zal de ou
uderbibliothe
eek vanaf he
eden 1x in de
e 14 dagen ggeopend zijn.
Dit betekkent dat we voor
v
de maand decembe
er op 1 en 15
5 december en
e na de kersstvakantie in
n januari
vanaf we
eek 2 voorlop
pig alleen de
e even weken
n geopend zijn.

Dit jaarr ook het Pa
aradijsspel!
Zoals nie
et iedereen weet,
w
bestaan de 'Kerstsp
e delen. Dit jaar zal naasst het Kerstsp
pel (ook
pelen' uit drie
Herderssspel of Gebo
oortespel gen
noemd) en h et Driekoningenspel (a ta
ableau vivannt) ook het
Paradijssspel voor de kinderen op
pgevoerd worrden!
Een enth
housiaste gro
oep ouders en
e leraren va
an de vrijesch
hool in de Bilt heeft het sspel nieuw leven
ingeblazzen en willen het ook bij ons
o opvoeren
n. Daar zijn wij
w heel blij mee.
m
Het is ee
en bijzonder spel over nie
euw leven, vverleiding, lieffde, kennis van
v goed en kwaad, ontw
wikkeling
en nieuw
w bewustzijn. Kinderen ne
emen deze o
oerbeelden vaak
v
diep in zich
z
op.
Jullie zijn
n als ouders van alle 3 lo
ocaties op zo
ondag 17 dec
cember om 20:00
2
uur weelkom om hett spel te
zien op vvrijeschool het Zonnewie
el, Weltevred en 6 in de Bilt.
Maandag
g 18 decemb
ber wordt het voor de loccaties Hieronymusplantso
oen en Malieebaan om 12:15 uur
opgevoe
erd voor de kinderen
k
vana
af klas 3 (he t jaar waarin
n de verhalen
n uit het oudee testament verteld
v
worden).

Driekon
ningenspell zoekt nieu
uwe ouders
s om mee te
t doen van alle drie de locaties
s!
In januarri verzorgen ouders op alle drie de lo caties van de school het Driekoningeenspel als ge
eschenk
aan kind
deren en leerrkrachten.
Heb je in
nteresse heb
bt om mee te spelen met het Driekoniingenspel, wil je je dan a lvast opgeve
en bij
Annemie
ek (avdkrogt@
@casema.nl) of euritmied
docent Philia
a: p.devries@
@vrijeschooluutrecht.nl. Da
an kan
de Driekkoningenstoe
et dit jaar al op
o weg gaan om in janua
ari aan te kun
nnen komen op school.

Locatie
e Hieronym
musplantsoen
Maanda
ag 4 decem
mber Sinterrklaas en e
eerste adve
entsviering, kinderen om 13:00 uit.
u
Omdat S
Sinterklaas zich moet verrdelen over d
de drie locatie
es viert er ieder jaar één van de locatties op
een ande
ere dag dan 5 decemberr Sinterklaas . Sinterklaas
s kan zich nie
et in drieën ddelen. Dit jaar is het
HP aan d
de beurt. Alss Sinterklaas en zijn piete
erbazen onze
e school bez
zoeken, viereen wij tevens advent.
Het oude
erkoor zing deze
d
dag niet.

Adventtkoor:
Op de m
maandagen 8 en 15 december zingt h
het ouderkoor weer in de hal met moooie en sfeerv
volle
liederen.. Als ouder bent
b
u uitgenodigd, nadatt de klassen naar binnen zijn gegaan , naar ons te
e komen
luisteren
n.
Het oude
erkoor zingt vervolgens
v
na
n 8.45 uur vverder in de zaal
z
bij de ad
dvent vieringg voor de kind
deren.
Op 15 de
ecember zal het zingen kort
k onderbro
oken worden
n door het uitspreken vann de
Grondste
eenspreuk, een
e traditie die
d op deze sschool bij de 3e advent hoort.

De Grondsteensp
preuk:
Op maan
ndag 15 deccember om 8.30 uur word
den de ouderrs van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij
het lezen
n van de grondsteenspre
euk in de hal.. Aansluitend
d zingt het ou
uderkoor eenn lied dat korrt en
bondig b
bezingt: "Hoe
e vruchtbaar is het en kan
n het zijn, wa
anneer zelfs in de kleinstte kring van mensen,
m
de dinge
en verzorgd worden.”
w
De grond
dsteenspreuk is een teks
st, die toen d
de school in het
h gebouw van
v het Hieroonymusplanttsoen
kwam, gevormd is. In
n deze tekst zijn de inten
nties verwoorrd, die schoo
ol naar de leeerlingen en de
d wereld
wil uit drragen en is te
evens ook ee
en innerlijke oproep voorr wie zich daa
armee verboonden voelt. Deze
tekst op papier werd op 19 decem
mber 1993 in
n een kopere
en pentagon--dodecaëderr (een afgeslo
oten
vorm van
n 12 vijfhoekken) in de vlo
oer van de ce
entrale hal ge
eplaatst, op de plek waarr nu de dubb
bele
lemnisca
aatvorm te ziien is. Vanda
aar de naam Grondsteen
nspreuk. Bij de
d spreuk zijnn indertijd ter
bevestig
ging, ook han
ndtekeningen
n geplaatst d oor degene die hierbij aa
anwezig wareen. Dit waren
n ouders
en leerkrrachten. Je bent
b
als oude
ers van harte
e uitgenodigd
d dit momentt met ons te delen.

Wie wil er wat bak
kken als da
ank aan de spelers va
an het Para
adijsspel?
Als dankk willen wij de
e groep oude
ers en leerkrrachten uit de
e Bilt die het paradijsspell voor de kinderen
van onze
e school kom
men opvoeren graag een lekkere lunc
ch aanbieden
n. Wil je iets bakken / ma
aken, dan
kun je da
at doorgeven
n aan Vera (0
0652727873
3).
Vera van
n Vilsteren
(moederr Floris klas 3,
3 Anna klas 2 , Simon kl as Elisabeth
h)

Verslag
g klassenouder/klank
kbordgroep
p met schoolleider HP
P
Op maan
ndag 12 novvember kwam
m ik met de kklassenouderrs van alle klassen van hhet HP bijeen
n. Er
waren on
ngeveer 12 ouders
o
aanw
wezig. Ik verte
elde als scho
oolleider de ouders
o
waarr wij als team
m zoal
mee bezzig zijn, zoalss het verdiep
pen in de inho
oudelijke ach
htergronden van het vrijeeschoolonderrwijs; het
studeren
n aan de men
nskunde en de
d tweeweke
elijkse pedag
gogische verrgaderingen w
waarin we na
aar
kinderen
n en klassen kijken.
Het cogn
nitieve is op onze school goed op peiil, we volgen de ontwikke
eling van de kkinderen op de voet
in ons diigitale leerling volgsystee
em. Voor de kinderen die
e dat nodig he
ebben wordeen
handelin
ngsplannen opgezet.
o
Ik ve
ertelde dat w
we als team bekijken
b
om het Tussentiijds Verslag
eventuee
el te laten ve
ervallen.
Tevens kkwamen er een
e aantal vrragen van de
e klassenoud
ders aan de orde
o
over heet Engelse taal
onderwijjs. Is dat wel op niveau bij ons op sch
hool, was bijv
voorbeeld ee
en vraag. Ik vvertelde dat we
w de
leerlijn E
Engels aan het herzien zijjn. Er waren ook vragen over het verdelen van m
met name de kleuters
over de a
andere kleutterklassen als er geen ve
ervanger is.
Een van de klasseno
ouders kwam
m met het ide
ee om voor alle patronen voor de werrkjes, die je als
a
ouders in
n de loop van de jaren vo
oor je kind in
n een bepaalde klas moet doen, een ddigitaal bewa
aar
systeem
m te maken. Goed
G
idee!
Sommige vragen kon
n ik direct be
eantwoorden , andere nee
em ik mee: ook wij willen als
schoolorrganisatie blijjven leren. Zo
Z hangen err vanaf nu (bijna) bij alle kleuterklasse
k
en verdeellijs
sten op
de prikbo
orden. De leerkrachten hebben
h
lijsten
n de klassen
nmap.
Inmiddells weet ik ook dat de kind
deren van de
e afgelopen zesde
z
klas over het algem
meen zeer goed
scoren in
n het vak Engels op het vervolg
v
onde
erwijs.
Dank voor jullie komst!

Locatie
e Maliebaan
n
Terugb
blik Sint Ma
aarten
We kijke
en met veel plezier
p
terug op het Sint M
Maartensfees
st, dat heel sfeervol
s
was!! Veel dank voor
v
de
fijne sam
menwerking!
Het team
m van de Maliebaan.

Adventt op de Maliebaan
Jullie ontvangen als ouders volge
ende week vvia Parnassys
s een specia
aal Sint en Addventsberich
ht. Over
hoe en w
wat met betre
ekking tot de
eze feesten.

Sinterk
klaas
Dinsdag 5 decemberr vieren we Sinterklaas
S
o
op de Malieba
aan. De kinderen zijn diee dag om 13:00 uit en
beginnen
n op 6 decem
mber om 9:30 uur.

Schoolregel upda
ate
We hebb
ben onze reg
gels bijgestelld. Dat moet af en toe, zo
odat ieder we
eet waar hij/zzij aan toe is. Ter
informatie ook voor jullie hieronder een overzzicht:
ol:
Regels iin de schoo
· In de sschool lopen we rustig in de hal en op
p de trap.
· Alleen kleuteroude
ers wachten in
i de hal mett uitgaan van
n de school.
· In de h
hal niet spele
en voor en na
a schooltijd.
· De gang van klass 1 en 2 nie
et gebruiken als doorgang naar de achterkant van de scho
ool dit in
verband met de rust!! Buitenom lo
open graag.
spraken
Fietsafs
· Alleen fietsen leerkkrachten, med
dewerkers B
BSO: in fietse
enhok.
· Niet fie
etsen op het plein
p
vanweg
ge de veiligh
heid.
· Fietsen
n ouders parkkeren op hett plein aan de
e Mgr. v/d Weteringstraa
W
atkant. ,
· Geen fietsen parkeren in de poo
orten.
· Fietsen
n aan op de Maliebaan;
M
in
n het park off naast elkaa
ar op de stoep zodat er dooorgang mog
gelijk is.
Pleinreg
gels Malieba
aan
1. Het d
dak van de fietsenstallin
ng is niet om op te klimme
en.
2. Spellen bij de noo
oduitgang via
a de trap buiiten is niet to
oegestaan.
3. Pann
nen-scheppe
en e.d. in de zandbak.
4. Zand
d in de zandbak, wat eru
uit geschept w
wordt ook we
eer terug sc
cheppen. Bij droog weer wekelijks
vege
en.
5. Zand
d scheppen: niet te dich
ht langs de p
paaltjes die er
e ter afsche
eiding staan,, ze gaan an
nders los
zitten.
aarde is bedo
oeld voor de planten, we spelen met zand.
6. De a
7. De w
watergoot en
n de kraan zijjn voor waterr en zand, niet om in te lo
open of aan tte hangen.
8. Stoe
epkrijt en stenen: alleen op
o de stoep.
9. We g
glijden gewo
oon van de glijbaan af, be
enen binnenb
boord en niet va de zijkannt afspringen
n.
10. 2 Op
p de glijbaan zijn alleen kinderen,
k
gee
en scheppen
n, stokken en
n emmertjes.
11. Balsspel mag mett handen, nie
et met voeten
n.
12. Bloe
emen en plan
nten laten we
e met rust.
Deurbelleid
Schoolde
euren dicht om
o 8.35 uur; voordeur is taak oudste klas, achterdeur klas 2.
Te laat k
komen beleiid
Te laat: als de klasdeur dicht is. De laatkome
ers worden genoteerd
g
do
oor de leerkra
racht: 3 keer te laat in
1 maand
d dan doorge
even worden aan schoolle
eider, die ne
eemt dan con
ntact op met de ouder(s).
Verbouw
wing
Het is lang stil gewee
est omtrent de
d verbouwin
ng. Reden is langdurig ov
verleg met dee gemeente over de
bekostig
ging hiervan. Eind deze maand
m
of beg
gin december moet duide
elijk worden w
waar de scho
ool
el op kan rekkenen. In de volgende nie
euwsbrief me
eer (en hope
elijk positief) nnieuws hiero
over.
financiee

Locatie
e Leidsche Rijn
Groei e
en gebouw
Zoals julllie weten, en
n in de loop van
v de tijd oo
ok wel opgem
merkt hebben, groeien w
we best snel in ons
gebouw en komt het moment waarop we eruiit zullen groe
eien ook wat dichterbij.
Volgend schooljaar zijn
z alle ruimttes die we he
ebben bezett door klassen met leerlinngen en vana
af januari
2019 hebben we dan
n ook recht op
o meer ruim
mtes. Met de gemeente zijjn we in overrleg hoe we aan de
groeiend
de huisvestin
ngsbehoefte kunnen vold oen.

Lezinge
en
Op onze
e locatie worrdt op 28 nov
vember
’s avond
ds de volgennde lezing ge
egeven:
Een inleiding op dee antroposo
ofie door
Ron Boels. Ron is eeen collega die
d op
onze ho
oofdlocatie w
werkt en dat al
a zo’n
18 jaar. Dit is de eerrste lezing va
an een
lezingen
nreeks in Leiidsche Rijn. Iedereen
is van harte
h
welkom
m, ook vriend(inn)en
of bijvoo
orbeeld de ooppas. Er wordt voor
willige bijdra
deze av
vond een vrijw
age
gevraag
gd met een rrichtprijs van € 7,50.
We hop
pen velen vann jullie dan te
e mogen
begroetten!

Oproep
p
Wij zijn o
op zoek naarr muzikanten
n!
We zoekken nog iema
and die bijvoorbeeld acco
ordeon kan spelen
s
en da
aarmee ons ggezang tijden
ns de
aankomsst van Sinterrklaas op 5 december
d
kan
n begeleiden
n. Tenslotte zou
z het heel mooi zijn als
s er in de
Adventtijjd op enkele momenten muzikanten
m
tte horen zijn.
Meld je b
bij juf Bien off juf Maya (b.gelderman@
@vrijeschoolutrecht.nl of m.duijf@vrij eschoolutrec
cht.nl)

1ste Adv
vent op de locatie Leiidsche Rijn
n

Op maan
ndag 4 december is het 1ste advent. H
Het ouderkoo
or
zingt voo
or schooltijd in de hal. De
eze is dan do
onker en alle
een
verlicht m
met kaarslich
ht. Alle kinde
eren en oude
ers lopen dan
n
stilletjes naar de klass genietend van
v de klankken die de ou
uders
verzorge
en. De kleute
ers gaan zonder ouders d
de klas in, wa
aar zij
hun lichtt zullen aansteken in het advent tuintjje.
De 1ste, 2de en 3de kla
as lopen om de beurt hett advent tuinttje
wat in de
e lerarenkam
mer zal worde
en neergeleg
gd.

We bran
nden echte ka
aarsjes in de
e advent tuin . In verband de veiligheid
d willen wij juullie vragen om
o de
kinderen
n geen wijdva
allende of sy
ynthetische ro
okken en jurk
ken aan te trrekken!
Op 2de a
advent ( ma 11
1 dec) en de
e 3de advent ( ma 18 dec
c) zal het oud
derkoor ook kklinken in de hal.

Sinterk
klaas op loc
catie Leidsche Rijn
Op dinsd
dag 5 decem
mber ontvang
gen wij , de o
ouders, kinde
eren en leerkrachten van alle klassen,
Sinterkla
aas en zijn piiet op het achter schoolp
plein. Als je op
o school kom
mt, loop je viaa het kleuterrplein
naar hett achter plein
n.
Omdat d
de Sint en Pie
et naderhand
d ook bij Lum
miar op bezoek gaan, zullen de ouderrs en kindere
en van
Lumiar o
ook op het plein staan.
Wij staan
n op de paad
djes, zodat Sint
S en Piet in
n het midden
n van de kring kunnen woorden ontvan
ngen.
Natuurlijk zingen wij uit volle bors
st de volgend
de liedjes:
“Sinterklaasje kom maar
m
binnen met je piet”
“Zie gind
ds komt de sttoomboot”
“Zachtjess gaan de pa
aardenvoetje
es”
“Hoor de
e wind waait door de bom
men”
Na de on
ntvangst gaa
an alle kinderren naar hun
n eigen klas, waar Sint op
p bezoek zal komen.
Denken jullie er aan om de cadea
aus uiterlijk d
donderdag 30
3 novembe
er in te levereen?

Berichtt van BSO Weltevrede
W
en door Marrné van Veen
nendaal en Hanke
H
Leerinnk
Het gaatt goed met de BSO! We groeien
g
gesttaag en zijn sinds
s
de herffstvakantie nnaast de dins
sdag en
de donde
erdag ook op
p de maanda
ag open. Hett is een geze
ellige groep kinderen
k
van de Vrije Sch
hool, van
4 tot bijn
na 9 jaar.
Er wordtt, ondanks he
et toch minde
er wordende
e weer, nog steeds
s
veel buiten
b
gespeeeld en binne
en wordt
er naast het vrije spe
el, veel geknu
utseld, getim
mmerd, gekle
eid en sinds kort
k in de ganng touwtje
gesprong
gen.
Om alle BSO ouderss te informere
en over het rreilen en zeilen van de BS
SO, hebben we op donderdag 30
novembe
er a.s. een ouderavond
o
georganisee
erd. De avon
nd is in de BS
SO ruimte (naaast de kleutterklas
van Juf W
Wendy) en iss van 20.00 uur
u tot 21.30
0 uur.
Wij wille
en ook graag ouders die geïnteress
seerd zijn in
n onze BSO,, maar er no
og geen kind
deren
hebben,, van harte uitnodigen
u
voor
v
deze av
vond.
Laat eve
en weten of je
e komt.

Ingezon
nden mede
edelingen

Kinde
erkoor Sp
pring zoe
ekt 25 errvaren za
angers voor cd-o
opname
Kinderko
oor Spring ga
aat weer van
n start, en ditt seizoen heb
bben we een heel bijzondder project. In april
2018 gaa
at Spring de tweede cd opnemen
o
in d
de serie Lied
deren van het seizoen, ddit keer met liederen
rond St. Jan en vaka
antie. Het wordt een profe
essioneel opgenomen cd
d die vanaf m
mei 2018 land
delijk
verkochtt gaat worden.
We zoekken voor dezze opnames zo’n
z
25 kinde
eren tussen 9 en 15 jaar die wat meeer kunnen en
n willen
met zing
gen. Kinderen
n die niet alle
een graag en
n goed zinge
en, maar het ook aankunnnen om zich goed te
concentrreren. In een
n project van drie maande
en gaan we aan
a de 25 lie
ederen werkeen die het repertoire
van de zzomer-cd vorrmen.
Project: jjanuari t/m maart
m
2018 re
epetities, opn
names in het weekend va
an 7 en 8 appril,
Repetitie
es: woensdagmiddag van
n 15.30 – 17 .00 uur,
Plaats: zzaal van de Zeister
Z
Vrijes
school, van T
Tuylllaan 35 in
i Zeist,
Kosten € 45,- voor het hele proje
ect, na afloop
p een gratis exemplaar
e
va
an de cd,
Feestelijjke release van
v de cd me
et een conce rtje in mei,
Opgave tot eind dece
ember, stem
mtesten op 13
3 dec. en 10 januari.
Kinderko
oor Spring sttaat onder leiding van Ha
anne van de Vrie
V en Matthijs Overmarrs.
Op de w
website www.kinderkoorsp
pring.nl kunt u meer leze
en over het project, en viaa het opgave
eformulier
op de sitte kunt u uw kind opgeve
en.
Hanne vvan de Vrie

