Nieuwsbr
N
rief 25 augustus
a
s 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a augustus
s
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
30 aug O
Ouderavond klas Lonnek
ke en Anne-F
Fleur en klas
s Duco en Ma
aartje

Agenda
a septembe
er
5 sep A
Algemene ou
uderavond lo
ocaties MB e
en LR
Let op: 1
12 septembe
er Algemene ouderavond HP: deze da
atum is gewijzigd in verbaand met lezing
Bovenbo
ouw initiatief..
18 sep O
Ouderavond klas HP 4
19 sep O
Ouderavond klas HP 5 en HP 6 same
en en klas LR
R1
21 sep O
Ouderavond kleuterklass
sen MB
26 sep O
Ouderavond klas HP 1 en MB 1
26 sep M
Michaëlsfeesst locatie LR
27 sep O
Ouderavond klas Ali en Femke
F
28 sep O
Ouderavond klas HP 3, MB
M 3 en klass LR 2/3
28 sep M
Michaëlsfeesst locatie HP
P
29 sep M
Michaëlsfeesst locatie MB
B
Beste ouders van Vrije
V
Schooll Utrecht,
Het scho
ooljaar weer begonnen.
Onze school, met ha
aar drie locaties, is drie ee
erste klassen
n per locatie rijker.
Na een w
week lopen de
d nieuwe leerlingen van
n de school en
e eerste klas
ssers al met gezichten ro
ond alsof
ze al hun
n hele leven lang in deze
e klas zitten! Dat is mooi om te zien.
We zijn a
als school blij met de nieuwe leerling en en ouders; vanonder af groeit onzze school ste
eeds
opnieuw
w aan. Vult on
nze schoolge
emeenschap
p zich op een
n natuurlijke manier
m
aan. Een teken va
an
vertrouw
wen in ons on
nderwijs!
Afgelope
en maandag 21 augustus
s liepen de d
dappere, voormalige ouds
ste kleuters, nu prille eerste
klassers, onder de bloemenboge
en door de ba
asisschool in
n. Een nieuwe fase! Zij weerden daarbij
uitgezwa
aaid door oud
ders en hun voormalig klleuterleerkrachten en harrtelijk ontvanngen door hu
un
nieuwe kklassenleerkracht en toeg
gezongen do
oor de leerlin
ngen en meesters en juffeen uit hogere
e
klassen.
Gek idee
e, maar overr zes jaar stro
omen de me este van dez
ze kinderen onze
o
school weer uit, om
m hun
weg verd
der te vervolgen, nu naarr het middelb
bare onderwijs. Op dezelfde wijze, maaar dan omg
gekeerd,
zullen de
eze kinderen
n dan opnieuw
w door de an
ndere klasse
en worden toegezongen. Zij zullen da
an als
oudsten van de scho
ool, via dezellfde poort in de vorm van
n bogen, onze de school vverlaten. En een
levensfa
ase, dat van basisschoolk
b
kind, afsluiten
n. Dan is de cyclus in de school rondd en zullen alle drie
de locaties van onze
e scholen een
n zesde klas hebben!.
Maar voo
or nu:
Wij wenssen de eerste klassers en hun ouderss en alle and
dere nieuwe leerlingen opp onze locaties
vruchtba
are en goede
e jaren op Vrije School Uttrecht toe. In
n de klas, me
et de andere leerlingen en
n met
en in de school- en oudergemee
o
nschap!
Namenss alle leerkracchten en medewerkers vvan locaties van
v Vrije Sch
hool
Utrecht,
Ines Sch
heffer schoolleider
De nieuw
wsbrief bes
staat uit drie
e katernen.
De nieuw
wsbrief besta
aat uit een allgemeen dee
el; informatie
e voor alle ou
uders van de drie locaties
s, omdat
we één sschool zijn, waarna
w
de nieuwsbrief wo
ordt opgespllitst in drie de
elen. Iedere aafzonderlijke
e locatie
van Vrije
e School Utre
echt heeft ee
en eigen kate
ern. Scrol dus na het leze
en van het allgemene dee
el door
naar hett katern van je
j eigen loca
atie voor loca
atie gebonden informatie.

Vakanties & vrije dagen
Vakantie
erooster 201
17-2018
Herfstva
akantie 14-10
0-2017 t/m 22
2-10-2017
Kerstvakkantie 23-12--2017 t/m 07
7-01-2018
Krokusva
akantie 24-0
02-2018 t/m 04-03-2018
0

Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 28-04-2018 t/m 13-05-2018
Pinksteren 20-05-2018 t/m 22-05-2018
Zomervakantie 14-07-2018 t/m 26-08-2018
N.B.: Pinkstervakantie is inclusief dinsdag 22 mei.
Extra vrije (en bijzondere) dagen en uren
21-08-2017 eerste schooldag:
– Hieronymusplantsoen: klassen 1 t/m 6 beginnen om 8.30 u., de kleuterklassen om 10.15 u.
– Maliebaan: klas 1 t/m 3 beginnen om 8.25 u., de kleuterklassen om 10.15 u.
– Componistenlaan: alle klassen beginnen om 8.30 uur.
– Alle klassen om 13.00 uur uit.
21-09-2017 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag leerkrachten
26-09-2017 locatie LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
28-09-2017 locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
29-09-2017 locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest
30-10-2017 hele dag vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
09-11-2017 locatie LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Maartenfeest
10-11-2017 locatie HP en MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Maartenfeest
04-12-2017 locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Sinterklaasfeest
05-12-2017 locatie MB en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sinterklaasfeest
06-12-2017 Alle klassen beginnen om 9.30 uur
21-12-2017 om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstspel zaal HP
22-12-2017 om 13.00 uur vrij i.v.m. Kerstviering
22-01-2018 hele dag vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
27-01-2018 Open Dag Hieronymusplantsoen: klassen 1 t/m 5 van HP op school
06-02-2018 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag leerkrachten
17-03-2018 Inloopochtend Maliebaan
24-03-2018 Inloopochtend Componistenlaan
29-03-2018 om 13.00 uur vrij i.v.m. Paasviering
27-04-2018 Koningsdag, alle klassen vrij
18-05-2018 om 13.00 uur vrij i.v.m. Pinksterfeest
05-06-2018 om 13.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag leerkrachten
08-06-2018 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
11-06-2018 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
22-06-2018 viering Sint Jan ‘s avonds, om 13.00 uur vrij
13-07-2018 om 13.00 uur vrij i.v.m. de laatste schooldag

Personele zaken, nieuwe collega’s
We hebben op de valreep een IB-er voor het HP gevonden. Haar naam is Jacqueline de Lange.
Tevens zijn we blij met Matthijs Solinger die in de zomervakantie bevestigde dat hij de
pianobegeleiding voor de euritmielessen op het Hieronymusplantsoen en de Maliebaan gaat
verzorgen. Meneer Fred wordt opgevolgd door meneer Maurice, als conciërge op HP. En in klas 4
verwelkomen we Milou van der Put als klassenleerkracht!
Roel Vogel gaat muziek geven op alle drie de locaties van Vrije School Utrecht. Op HP leidt hij het
koor vanaf klas 5 en 6.
Maartje Visser gaat op woensdag in klas 1 van het HP werken als vervanger van Eva, die 1 dag
zwangerschapsverlof van Nanette in klas 5 vervangt en hier al twee dagen werkt. Helaas moeten we
melden dat we nog op zoek zijn naar een vervanger voor het zwangerschapsverlof van Nanette in klas
5. Maar we hebben goede hoop…
Marrit Rekers en Maya Baanders gaan samen de eerste klas op Leidsche Rijn doen. Maya drie dagen
en Marrit twee dagen en Marrit gaat ook een dag in de klas van Annemijn op het MB werken.
Euritmie op Leidsche Rijn wordt gegeven door Liesbeth Lünnemann.

Vrijwilligers gezocht voor de ouderbibliotheek!
Op de 1e etage van de locatie Hieronymusplantsoen bevindt zich de ouderbibliotheek. Deze
bibliotheek is er voor -en door ouders van de Vrije school Utrecht. Als je informatie zoekt over het Vrije
school onderwijs, meer wil weten over de Jaarfeesten, verdieping wilt over de ontwikkeling van een
kind, prentenboeken of leuke knutsel ideeën zoekt, je kunt het er allemaal vinden. Daarnaast kun je er
euritmieschoenen, bijenwas en wol kopen.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een paar enthousiaste ouders die het leuk vinden
een keer in de maand op vrijdagochtend in de bieb te werken. We willen we dit mooie initiatief
voortzetten. Voor meer informatie kun je terecht bij de ouderbibliotheek die iedere vrijdagochtend
geopend is van 8.30-9.30 of Angela, moeder van Nova (Femke/Ali), Roan (Lonneke/Anne Fleur) en

Hugo (klas 4), of Hilke moeder van Jette (klas 1), of Annelies moeder van Hugo (Lonneke/Anne Fleur)
allen locatie Hieronymusplantsoen. Ook ouders van Maliebaan zijn welkom!

De BSO wil uitbreiden!
Kindercentrum Weltevreden, BSO Maliebaan wil zijn deuren openen op de woensdag. Door de lange
wachtlijsten hebben we besloten ook op deze dag open te gaan als er meer dan 5 kinderen worden
aangemeld. Schrijf u dus vandaag nog in voor deze dag en mail naar: chiara@kcweltevreden.nl
Vriendelijke groeten,
Jeroen van Dam (namens team maliebaan)

Herinnering middelbare Vrijeschool in Utrecht
De initiatiefgroep voor de nieuwe middelbare Vrijeschool in Utrecht nodigt alle ouders van harte uit
voor een informatieve en interactieve lezing op donderdag 7 september.
We gaan graag in gesprek met elkaar en met experts om inzicht te verwerven in waar het allemaal om
te doen is: de kinderen. In dit geval kinderen van 12 tot 18 jaar. Wat hebben zij nodig? Wat vraagt
deze tijd van hen? Op welke manier geeft onderwijs daar wel, of juist geen, antwoord op? Wat heeft
vrijeschoolonderwijs hun te bieden? Dit is een greep uit de vragen die we graag centraal zouden
stellen. Daarom organiseren we na de zomer iedere maand een interactieve lezing met mensen die
vanuit verschillende perspectieven bezig zijn met deze vragen.
Onze gastspreker is Aziza Mayo, lector aan de Hogeschool Leiden op het gebied van Waarde(n) van
het Vrijeschoolonderwijs. Zij zal, in gesprek met ons, als lector en onderzoeker haar licht laten
schijnen op wat jongeren in deze tijd nodig hebben, en hoe dat vormgegeven kan worden in eigentijds
(voortgezet) vrijeschoolonderwijs.
We hopen op een brede belangstelling binnen en buiten onze school, dus schroom niet om ook
vrienden en kennissen te attenderen op deze avond.
Datum: donderdag 7 september van 20.00 - 21.30u
Locatie: zaal VSU Hieronymusplantsoen 3
aanmelden graag via info@vrijeschoolutrechtvo.nl

E-mailadressen
Het blijkt dat van sommige ouders de e-mailadressen niet kloppen. Mocht uw partner geen mail
ontvangen laat het dan even weten aan info@vrijeschoolutrecht.nl.

Ouderportaal
Nieuwe ouders krijgen de inloggegevens toegestuurd van het ouderportaal. Wij houden maar een
beperkt aantal gegevens bij. Dit staat aangegeven op het ouderportaal en in de meegezonden
gebruiksaanwijzing. Opgegeven wijzigingen betreffende huisarts, noodnummers, opleiding etc.
worden door ons niet verwerkt.

Locatie Hieronymusplantsoen
Werkzaamheden Kromme Nieuwegracht
Van de gemeente ontvingen we bericht dat de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren langer gaat
duren. E.e.a. is ingewikkelder dan gedacht. De werkzaamheden zullen zeker dit kalenderjaar nog
duren.

Locatie Maliebaan
Werkzaamheden Maliebaan
In de vakantie is er gewerkt aan binnen- en buitenzijde. Het dak is vervangen. Alleen de dakranden
moeten nog afgewerkt worden. Dit is ook de reden dat de door lekkage beschadigde plafondplaten
nog niet zijn vervangen.
Over de nieuwe entree puien zijn we zeer tevreden. Bij de zij-ingang bleek het glas in het bovenste
raam niet helemaal te passen. Deze wordt nog vervangen. Dit geldt ook voor het raam boven de
klapdeuren bij de zij-ingang. Hier paste het glas helemaal niet. Wanneer het nieuwe glas wordt
geplaatst is nog niet bekend. Verder moet de noodverlichting nog weer worden aangebracht. Hier is
vertraging opgetreden bij de leverancier.

Locatie
e Leidsche Rijn
Door Jörrgen Joosten
n wordt nog een laatste b ulletin verstu
uurd met spe
ecifieke inforrmatie voor Leidsche
Rijn.

