Nieuwsb
brief 25 augustus
a
s 2016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
1 sept O
Ouderavond klas
k
3
6 sept A
Algemene Ou
uderavond
19 sept O
Ouderavond klas 4
20 sept O
Ouderavond klas 5 en 6
22 sept O
Ouderavond kleuterklass
sen Maliebaa
an
26 sept O
Ouderavond klas 1 (HP en
e MB)

Welko
om kind
deren en
n ouder
rs!
Maandag
gochtend he
ebben hebben we als leerrkrachten me
et de kindere
en van de schhool vanaf klas 2, de
kinderen
n van de eersste klas welk
kom geheten op onze sch
holen. De kin
nderen liepenn dapper ond
der
bloemen
nbogen en on
nder de poorrtjes van de a
armen van medeleerlinge
m
en door, de sschool in. Ze
e werden
toegezon
ngen en in de zaal luisterrden de kind
deren naar he
et verhaal va
an hun nieuw
we juf/meeste
er.
Op locattie Leidsche Rijn werd op
p de uiteinde lijk een
assen en
hele nieu
uwe school geopend,
g
me
et 2 kleuterkla
een 1-2 cominatiekla
as. Een heel feestelijk mo
oment voor
zowel de
e kinderen, de
d ouders en de nieuwe
leerkrach
hten!
Afgelope
en vrijdag he
ebben de lera
aren van de d
drie de
locaties van Vrijesscchool Utrechtt deze nieuw
wste school
bewonde
erd. Een kraa
ambezoek le
eek het. We h
hebben de
nieuwe ccollega’s geh
holpen met de voorbereid
dingen voor
de ontva
angst van de kinderen.
We wenssen alle kind
deren van de eerste klas en de
leerlinge
en van de een/twee comb
binatieklas op
p Leidsche
Rijn en d
de kinderen uit
u de nieuwe
e kleuterklasssen van
Leidsche
e Rijn, en alle
e andere nie
euwe leerling
gen en
ouders e
een fijne tijd op
o de nieuwe
e school toe !
Dit geldtt natuurlijk oo
ok voor alle andere
a
kinde
eren en hun
ouders: e
een mooi schooljaar toeg
gewenst!
Namenss alle leerkracchten,
De (even
neens nieuw
we) schoolleid
der van
Hieronym
musplansoen
n en Malieba
aan,
Ines Sch
heffer

Eerste schilderles klas 1/2 Leidsche Rijn

Commu
unicatie via
a de nieuwsbrieven
Voorlopig ontvangen
n alle ouders van de drie locaties de nieuwsbrief
n
met
m algemenne informatie over de
school. D
Dit omdat we
e formeel een
n school zijn met 3 locaties, zo voelen we dat zelff ook. In de loop van
het scho
ooljaar gaan we
w kijken of dit werkt en of we de nie
euwsbrief mis
schien anderrs moeten ga
aan
indelen. Specifieke in
nformatie van belang voo
or de nieuwe
e locatie word
dt in een apaarte nieuwsbrief voor
de ouders van de loccatie Leidsch
he Rijn gezett.
De webssite Vrije Sch
hool Utrecht West
W
blijft vo
ooralsnog in de lucht voor werving vaan nieuwe ouders.

Berichtt over Koos
s Blasé
Koos Bla
asé is helaass ziek geword
den in de zo mervakantie
e. Hij heeft ee
en ontstekingg aan zijn be
een
opgelope
en en is opgenomen in het
h ziekenhuiis. Maar we hopen
h
Koos over een paaar weken terrug te
zien op zzijn nieuwe lo
ocatie van de
e Vrije Schoo
ol Utrecht in Leidsche Rijjn. Tot die tijjd worden de
e
leerkrach
hten op Leidsche Rijn on
ndersteund d
door Marrie Aaij.
A

Vliegerrfeest.
Bij deze willen we julllie graag uitn
nodigen voo r het vliegerffeest, met ee
en heerlijke ppicknick en vooral
v
veel vlieg
gers, bij Landgoed Amelisweerd (hett Sint-Jansve
eld) op de ee
erste vrijdag vvan het scho
ooljaar,
26 augusstus. De starrttijd is 17.00
0 uur en de e
eindtijd bepallen jullie op eigen
e
initiatieef.
Neem du
us je kleedje mee, een mand
m
vol lekkkers om te etten en te drin
nken en leer jje mede-oud
ders en
schoolge
enootjes ken
nnen tijdens deze
d
gezellig
ge avond.
Het is ee
en feest zond
der programm
ma, maar vo
oel je vooral vrij
v om een mooi
m
lied in tee zetten, nee
em je
gitaar me
ee of waag je aan een da
ansje. Wij he
ebben er zin in.
Waarom
m een vliegerffeest?
Omdat w
we dit jaar do
oor het regen
nachtige wee
er en onweerr geen Sint-Jansfeest konnden vieren met
m onze
school é
én omdat we erg van fees
stjes houden
n!
Kom je o
ook?
juf Elisab
beth en juf Anne
A
Locatie V
Vliegerfeest: Het grote grrasveld met zzandbak en heuvel vlak bij
b Theehuis Rhijnauwen
n
(Rhijnauwenselaan 16
1 3981 HH Bunnik) - alss je met je rug naar de vo
oordeur van hhet Theehuis
s staat,
de tweed
de weg links. Parkeren bij Theehuis.

Uitnodiiging voor de Algeme
ene Oudera
avond dins
sdag 6 septtember voo
or álle oude
ers van
Vrije Sc
chool Utrec
cht, Hieron
nymusplanttsoen, Maliebaan en Leidsche R
Rijn.
Dinsdag 6 septembe
er nodigen we
e u van harte
e uit op de Algemene
A
Ou
uderavond vaan Vrije Scho
ool
Utrecht. We willen de
eze avond grraag gezame
enlijk met lee
erkrachten en
n ouders de start van hett
schooljaar inluiden. Het
H lerarenco
ollege zal aa
an u voorgesteld worden. Daarna gaaan we in
werkgroe
epjes uiteen,, georganiseerd door de leerkrachten
n.
Deze avvond is voor nieuwe
n
oude
ers, maar ookk voor ouders die al lange
er aan onze school verbo
onden
zijn interressant. Loca
atie: Hierony
ymusplantsoe
en 3, zaal op
pen vanaf 19:30 en ontvaangst met kofffie en
thee, taa
art gebakken
n door de lera
aren!
Start van
n het program
mma om 20:00 uur. Ik ho
oop velen van
n u te ontmo
oeten.

Schooltijden loca
atie Malieba
aan
Op de m
maandag, dinsdag, donde
erdag en vrijd
dag hebben de
d kleuters en klas 1 less van 8.35 to
ot 14.05
uur.
Klas 2 h
heeft les van 8.35 tot 14.2
20 uur.

Uitleg v
van het oud
derportaal
Alle nieu
uwe ouders hebben
h
gisteren de inlogg
gegevens va
an het Ouderrportaal ontvaangen. Daarrbij zat
een bijla
age met aang
gegeven welk
ke gegevenss opgegeven
n kunnen worrden om te w
wijzigen. Ook
k in het
Ouderpo
ortaal zelf sta
aat dit aange
egeven. Het vvriendelijke verzoek
v
is om
m dit eerst gooed te lezen voordat
u wijzigin
ngen doorge
eeft. Ondertussen hebben
n we namelijk al vele wijz
zigingen doo rgekregen waar
w
we
efoon werk etc.
niets me
ee doen, zoals huisarts ge
egevens, tele
e

Remind
der Cursus
s Vrijeschoolonderwijjs van Jan Alfrink aan
nstaande d
dinsdag
Interessa
ante cursus over het vrije
eschoolonde
erwijs voor nieuwe ouderrs en voor iedder die zich in
i het
onderwijjs van zijn off haar kind wil verdiepen. Jan Alfrink kan
k enthousiiast en inspirrerend vertelllen over
de achte
ergronden va
an het vrijesc
chool onderw
wijs. Je kunt er
e met je vragen terecht.

Ingezon
nden mede
edelingen
I am Colin Ulbertt, a German waldorfschoo
w
ol-student froom the "Freie
e
Wald
dorfschule Ha
annover Mas
schsee".
This summer I grraduated and
d I will start to
o study at HU
U on first of
Septtember.
The reason why I contact You is, that I am
m desperatlyy looking for a room
to sta
ay... As you know the ho
ousingsituatio
on is quite diffficult.
Can You help me
e with finding
g a room, or is there mayybe a family at
a your
scho
ool, that could
d offer a gue
estroom temp
porary. I don''t need much
h and
will be
b thankfull fo
for anything!

About m
me, I am 19 ye
ears old and will study in ternational communicatio
c
on and mediaa.
I went to
o the Waldorffschool in Ha
annover for 1
13 years, so I am also fam
miliar with thee education system.
I have tw
wo younger brothers,
b
so I am used to kids.
I my spa
aretime I playy fieldhockey
y, hang out w
with friends, having
h
BBQ for
f instance. I play Cello for many
years an
nd deejay on parties sometimes.
During m
my own school-education
n, I teached L
Latin and Eng
glish to stude
ents from yo unger grades to earn
a bit of m
money.
I speak E
English and German flue
endly and am
m willing to learn Dutch as
swell.
I would b
be really grattefull if you could
c
help me
e!
Looking foreward to hearing from
m you
Colin Ulb
bert
Mail: colin.ulbert@gm
mx.de
Phone: +
+49 1578221
13572

