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De school is open vo
oor alle belan
ngstellenden
n! Deze dag willen
w
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aten zien hoee wij op scho
ool werken.
Maak ke
ennis met kun
nstzinnig ond
derwijs! Hoe leren de kinderen met hoofd, hart enn handen?
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d OPEN van
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u van 11.0
00 11.45 uu
ur en van 11..45 - 12.30 uur.
u

Leerlingen van klas 1 tot en met 4 van het HP zijn welkom vanaf 10:00 uur, zijn kunnen rechtstreeks de
school in lopen. Rond 11:15 uur zijn ze klaar en mogen naar huis.

Inspectie bezoekt Vrije School Utrecht
De onderwijsinspectie bezoekt onze school op maandagmiddag 29 en op dinsdag 30 januari. Dinsdag bezoekt zij de klassen zelf, locatie Maliebaan en Hieronymusplantsoen. De laatste keer was in 2013. De inspectie controleert het functioneren van het bestuur, school, leerkrachten en natuurlijk of de onderwijskwaliteit op onze school voldoende geborgd is.

Ouderavond leervoorwaarden.
Op donderdag 1 februari is er om 20.00 uur op het MB een ouderavond over de leervoorwaarden: welke
leervoorwaarden zijn nodig voor de overgang van kleuter naar de eerste klas?
De voorlichtingsavond is speciaal bedoeld voor de ouder(s) van oudste kleuters, maar iedereen is welkom.
Graag willen we met ouder(s) samen kijken en spreken over de ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen.
Het is van belang dat alle neuzen de zelfde kant op staan! Daarom verzoeken we dringend met name deze
oudergroep om aanwezig te zijn.
Op Leidsche Rijn is al een dergelijke avond geweest.
Graag willen we op deze avond met ouder(s) samen kijken en spreken over de ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen vanuit onze schoolvisie en visie op leerrijpheid.

Muziekavond 22 februari
Op donderdag 22 februari vind de Muziekavond plaats! Alle leerlingen van het Hieronymusplantsoen kunnen
laten horen wat ze kunnen spelen op hun instrument, of kunnen zingen natuurlijk! Leuk ook om eventueel
samen te spelen voor publiek!
Iedereen kan zich inschrijven, dus houdt een beetje rekening met de lengte van het muziekstuk, het mag
maximaal 5 minuten duren. Bovendien mag iedereen zich maar voor één optreden aanmelden. Als er te veel
aanmeldingen zijn dan zal ik een beslissing moeten nemen om de avond anders in te richten.
We beginnen op donderdag 22 februari met een mogelijkheid om mee te eten. Vanaf 17:30 uur staat er soep
en brood klaar. Om 18:00 uur begint het programma.
De catering deze avond wordt geregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp aan het einde
van het schooljaar. Voor 5 euro pp is er soep en brood inclusief koffie/thee en iets lekkers in de pauze. Mensen die niet van tevoren komen eten kunnen in de pauze los koffie/thee en iets lekkers kopen.
Op donderdag 15 februari van 14:30 tot 15:30 uur staat er een oefenuur gepland. De kinderen die mee willen doen kunnen daar vast een keer voorspelen en ontvangen eventueel aanwijzingen van mij of het advies
voor een nieuwe samenspeel-combinatie. Willen leerlingen door mij begeleid worden op de piano, meldt dat
dan tijdig per mail.
Aanmelden kan op de inschrijflijst die bij Maurice in de keuken ligt. Graag daar ook aangeven of en met hoeveel personen je komt eten en of er sprake is van allergieën. Vegetarisch eten zal aanwezig zijn. Je kunt de
kinderen ook aanmelden door te mailen naar r.vogel@vrijeschoolutrecht.nl
Roel Vogel

Begroting 2018
Als bijlage bij de nieuwsbrief is de begroting 2018 gevoegd. Hebt u daar vragen over, dan kunt u zich wenden tot Harrie Stokkel (info@vrijeschoolutrecht.nl).

Ouderavond Plusklas 30 januari.
Ouders van plusklaskinderen zijn welkom vanaf 20:00 uur op het HP
In ons onderwijs is ‘omgaan met verschillen’ een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de
laatste jaren een toenemende belangstelling voor (hoog)begaafdheid. Uitgaande van onze vrijeschoolvisie
willen wij iedere leerling op onze school optimale kansen, zorg en ondersteuning aanbieden. Dat betekent
dat wij al in een vroeg stadium leerlingen, die meer ondersteuning nodig hebben, en begaafde leerlingen
signaleren en op hun behoeften proberen in te spelen.
In de kleuterklassen biedt het brede aanbod van ontwikkelingsstof veel mogelijkheden voor leerlingen die
extra ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben. Er is voor deze kinderen extra materiaal in de klas. We
kiezen er vanuit onze visie bewust voor niet al met het leesonderwijs te starten. Wel hangen er letterkaarten
in de kleuterklas.

Voor begaafde leerlingen in klas 1 en 2 is er een aangepast leerstofaanbod in de klas in de vorm van extra
moeilijke werkbladen voor taaltoppers en voor rekentoppers. Daarnaast kunnen leerlingen die begaafd zijn
op het gebied van rekenen vanaf klas 3 naar de “plusklas”. Leerkracht en IB-er bepalen voor wie dit belangrijk is.
In de plusklas wordt gewerkt aan uitdagende projecten op het gebied van rekenen, techniek, doorzetten,
leren leren, samenwerken en ruimtelijk inzicht. Ook de sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling krijgen volop aandacht. De plusklas wordt begeleid door een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in dit
gebied; Jany van Oudheusden. Voor “taalbegaafde” leerlingen is er de mogelijkheid vanaf klas 3 Spaanse
les te volgen.
Op onze school werken we vanaf bepaalde klassen met weektaken. Deze worden voor de plusklaskinderen
ingedikt, zodat deze leerlingen ook in de klas zelf tijd kunnen besteden aan het werk dat ze van de plusklasleerkracht mee krijgen.
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Katern Hieronymusplantsoen
Fietsklemmen
De tijdelijke fietsklemmen worden volgende week verwijderd. We hebben nog wel verzocht om een aantal te
laten staan, maar dat verzoek is niet ingewilligd. Gezien het tekort aan fietsklemmen is het verzoek aan ouders om bij het brengen de eigen fiets niet in een fietsklem te zetten, maar deze beschikbaar te houden voor
leerlingen. Dit verzoek geldt uiteraard niet als u langere tijd op school zult blijven.

Katern Maliebaan
Verbouwing
In vervolg op de informatie in de nieuwsbrief van 8 december is er iets meer bekend over de planning. In de
krokusvakantie zal de toegang van de hal naar het speellokaal worden vervangen en de bergruimte zelf
worden voorzien van een nieuw plafond en verlichting.
De stoffeerder zal in de krokusvakantie de vloeren van de 3e klas en de komende 4e klas van nieuw marmoleum voorzien.

Katern Leidsche Rijn
Toekomstige huisvesting
We zijn met de gemeente in overleg over de toekomstige huisvesting. Volgend jaar augustus groeien we uit
ons jasje op de Componistenlaan. We hebben een aanvraag onderwijshuisvesting voor 2019 ingediend voor
Leidsche Rijn.
Procedureel is e.e.a. niet eenvoudig en tevens is er een grote behoefte aan onderwijshuisvesting in
Leidsche Rijn. Op dit moment zijn er 2 opties in beeld en mogelijk komt daar nog een derde bij. Of we op de
Componistenlaan kunnen blijven is nu nog niet te zeggen. Wel hebben we de overtuiging dat we in Leidsche
Rijn voldoende huisvesting kunnen realiseren voor de school.

Inloopspreekuur intern begeleider
Onze intern begeleider (IB-er) Rozemarijn Tigelaar heeft vanaf heden op de dinsdag van 8.30 tot 9.30 uur
een inloopspreekuur voor ouders met vragen over de zorg (interne begeleiding/remedial teaching) op onze
school. Zij is op dat tijdstip te vinden in haar kantoor op de eerste verdieping achterin de ruimte die nu doorgaat voor lerarenkamer/zaal.

Herverdeling kleuterklassen
Alle ouders van onze kleuters hebben deze week bericht gekregen over hoe de kleuters na de Krokusvakantie verdeeld gaan worden over drie kleuterklassen.

Euritmie
De komende weken zullen er geen euritmielessen zijn. Zoals eerder gemeld heeft juf Liesbeth gisteren afscheid van ons genomen. We zijn nog druk bezig te zoeken naar een oplossing zodat er toch euritmielessen
zullen zijn. We hopen de lessen na de Krokusvakantie weer aan te kunnen bieden.

Circusdag
Op donderdag 15 februari zal er net als vorig schooljaar een Circusdag zijn voor de kleuterklassen en klas 1.
Circus Blixem komt aan iedere klas een circusworkshop geven in de zaal van de scouting. De leerkrachten
zullen tegen die tijd vast hulp aan jullie vragen om daar een hele leuke ochtend van te maken. Nadere informatie volgt nog.

Ingezonden mededelingen:
Onderwerp: gratis zwemles voor uw kind
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In Nederland is heel veel water. Daarom is het belangrijk dat uw kind veilig kan zwemmen.
Uw kind kan dan meedoen met zwemfeestjes en in de zomer lekker spelen in en om het
water. Als uw kind kan zwemmen, heeft het daar de rest van zijn of haar leven plezier van.
Uw kind kan gratis zwemles krijgen voor zwemdiploma A
Is uw kind geboren in 2009?
En heeft uw kind nog geen zwemdiploma?
En heeft uw kind een U-pas?

Dan kan uw kind gratis zwemles krijgen voor zwemdiploma A.
U kunt uw kind inschrijven bij het zwembad
U kunt inschrijven voor de gratis zwemles tijdens het inloopspreekuur in het zwembad:
Zwembad Den Hommel (Kennedylaan 5, Utrecht)
Telefoon: 030 - 286 24 00. E-mail: denhommel@utrecht.nl
· donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
· zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur
Zwembad De Kwakel (Paranadreef 10, Utrecht)
Telefoon: 030 - 286 27 00. E-mail: dekwakel@utrecht.nl.
· woensdag van 9.30 tot 11.30 uur
· vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur
Zwembad Fletiomare (Burgemeester Middelweerdplaats 1, De Meern)
Telefoon: 030 - 286 23 00. E-mail: fletiomare@utrecht.nl.
· dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
· donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
U krijgt bericht als uw kind kan beginnen met zwemles
We bellen u zodra er plek is bij de zwemles. Heeft u binnen 2 maanden niets gehoord? Belt
u dan naar het zwembad waar u zich heeft ingeschreven.
Als uw kind op zwemles zit, is het belangrijk dat u elke week komt. Want hoe vaker uw kind
oefent, hoe beter hij of zij leert zwemmen.
Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief of over de zwemles? Belt of mailt u dan met het zwembad
waar u zich wilt inschrijven.
Met vriendelijke groet,
Paulus Jansen,
Wethouder Sport

