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a
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(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
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Pinksterfe
eest, alle klassen om 13..00 uur vrij
Studiedag
g, alle klasse
en vrij

Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern pe
er schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.

Beste o
ouders,
Inhoudelijke achte
ergrond Pinksterfees
st
Verbind
ding met de natuur
Rond Pin
nksteren is de
d natuur in volle
v
bloei: M
Moeder Aarde
e zou je kun-nen zien
n als Pinksterrbruid. Het Pinksterfeest
P
werd ook al bij veel oude
e
voorchrisstelijke volke
eren gevierd als een feesst dat met de bloeitijd van
n
de natuu
ur verbonden
n was.
Voorjaarsfeest van oudsher
De vierin
ng van de Pin
nksterbloem (Fries voor ffluitenkruid) was één van
n
de voorja
aarsfeesten, waarbij het mooiste meiisje van het dorp
d
tot ‘pink
ksterblom
m’ werd gekozzen. Tegenw
woordig word
dt het in het oosten
o
en
zuiden vvan Nederlan
nd en op de Waddeneilan
W
nden nog gev
vierd als kin-derfeest. Vaak staat er een meiboom op het d
dorpsplein, waar
w
omheen
n
gedanst wordt. In de loop der eeuwen zijn de
e elementen uit de nietchristelijke en christe
elijke Pinkste
ervieringen sa
amengevoeg
gd. Pinksteren is ee
en feest van licht, lucht en
n kleur gewo
orden, van vo
ogels en van
bloemen
n.
omst van he
et Christend
dom en Pinks
ksteren
De opko
Ten tijde
e van de opkomst van het Christendo
om werd er een naam aan
n verbondenn en werden de
d natuurkrachten
n gecombineerd met de christelijke
c
re
eligie. Het Grriekse Pentac
costè, betekeent 50ste, Pin
nksteren worrdt
50 dagen na Pasen gevierd.
g
In het Bijbelboekk ‘Handelingen van de ap
postelen’ staaat beschreve
en wat er ron
nd
Pinkstere
en gebeurt. Na
N Christus’ hemelvaart,, in de Christtelijke traditie
e vieren we H
Hemelvaart 40
4 dagen na
Pasen, vvoelden de le
eerlingen van
n Jezus verla
atenheid. Ho
oe moesten zij
z de boodscchap van hun
n geestelijk
leider, nu
u hij er niet meer
m
was, uitdragen? Tie
en dagen na Hemelvaart waren de leeerlingen en enkele
e
anderre
gelovige
en bij elkaar in een ruimte
e op de berg Zion.
ele betekenis
s van Pinksteren
Spiritue
Met Pinkksteren kwam
men de leerlingen tot het inzicht dat zij
z niet afhank
kelijk waren vvan de aanw
wezigheid van
hun leermeester om verbinding te
e leggen me
et de geesteliijke wereld, maar
m
dat zij ddit op eigen kracht
k
ook
kunnen. Ze werden minder
m
afhan
nkelijk.
De geza
amenlijke dan
nsen om de meiboom
m
dru
ukken dankb
baarheid uit voor
v
de lentee en het neerrdalen van de
e
Heilige G
Geest, geestelijke inspira
atie, en wordtt gesymbolis
seerd door de
e duiven. Dee duif heeft ee
en ingeboren
n
gevoel vvoor richting en
e vindt altijd
d de weg naa
ar huis terug
g en is een ve
erbinder tusssen hemel en
n aarde.

Koor uiitvoering klassen
k
4, 5,
5 & 6 woen
nsdag 13 ju
uni
Op woen
nsdag 13 jun
ni om 19:00 uur
u vindt er in
n de Geertek
kerk, in het centrum, een concert plaa
ats dat gege-ven word
dt door het koor
k
van de VSU.
V
Dat koo
or bestaat uitt de klassen 4, 5 en 6 va n het HP. De
e klassen 3 HP
H
en 3 MB
B zullen beide
e een gastop
ptreden verzo
orgen!
Het koorr zal o.a. lied
deren zingen uit de film 'L
Les Choristes
s'. Daarnaast zullen de ve
verschillende klassen ookk
eigen op
ptredens gevven.
Het conccert is voor ie
edereen toeg
gankelijk, we
e zullen geen
n entree heffe
en en ook geeen toegangs
skaarten verkopen. W
Wel vragen we
w na afloop een vrijwillig
ge bijdrage om de onkostten (huur kerrk) te dekken
n.
Wannee
er? woensdag
g 13 juni

Waar: Geertekerk (Geertekerkhof 23, Utrecht)
Tijd: kinderen om 17:45 aanwezig, 18:40 deur open voor publiek, aanvang concert 19:00 uur, einde ongeveer om 20:15 uur
Door wie: klassen 3, 4, 5 en 6 van het HP en klas 3 van de MB
Voor wie: alle belangstellenden, ouders, opa’s en oma’s , broertjes zusjes

Katern Hieronymusplantsoen
Pinksterfeest HP
Op vrijdag 18 mei vieren wij het Pinksterfeest op school- alle klassen zijn om 13.00 uur uit. In grote lijnen is
de opzet van het feest dezelfde als voorgaande jaren.
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
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.
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de kinderen hun aandacht bij het groepsgebeuren en de meester of juf hebben en niet bij hun ouders. Leid ze liever niet af door contact te zoeken.
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. Foto’s worden op de website van de school gezet zodat u ze kunt
downloaden.
Namens de voorbereidingscommissie van het Pinksterfeest, met vriendelijke groet,
Eva van Middelaar

Gedragsregels plein
Er gelden op het plein een aantal regels waaraan we de leerlingen en ouders nog even aan willen herinneren. Zo mag er een kwartier voor en na schooltijd niet gevoetbald worden op het buitenplein. Op het binnenplein mag helemaal niet gevoetbald worden.
De kinderen mogen ook niet klimmen op het hek en zeker niet op de berghokken. We verwachten van ouders, dat als ze hun kind op het hek of de berghokken zien klimmen, ingrijpen en niet blijven toekijken.

Katern Maliebaan
Pinksterfeest Maliebaan
Op vrijdag 18 mei a.s. vieren we het pinksterfeest. Pinksteren sluit aan bij Pasen. De bloei van de natuur is
een belangrijk element, maar ook de christelijke gebeurtenis van het uitstorten van de Heilige Geest speelt
een rol. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn sterk met elkaar vermengd geraakt; het is een heel blij
feest geworden met kleur, muziek en bloemen.
Dit jaar vieren we het pinksterfeest op het plein en dansen we rond de meiboom. Zoals vorig jaar vieren we
het alleen met kinderen en leerkrachten. Maar dit jaar willen we graag met ouders en kinderen na afloop iets
lekkers eten en drinken, direct na school om 13u.
De kinderen dragen deze dag witte kleren, of anders licht gekleurde kleren.
Zoals vorig jaar zal ook dit jaar een fotograaf aanwezig zijn die de dag vastlegt. De foto's zullen na het feest
worden verstuurd.
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,
Gerben Timmermans

Fietsenstalling medewerkers
De overdekte fietsenstalling op het plein is alleen bedoeld voor medewerkers van school. Helaas komt het
regelmatig voor dat kinderen er ook hun fiets stallen. Dat is niet de bedoeling. Vriendelijk verzoek om er op
toe te zien dat uw kind de fiets op de juiste plek stalt.

Ingezon
nden mede
edelingen:

Kom spelen bij kab
bouter M
Marijntje
e
Op maandag 14 me
ei a.s. opent Ludens Vrijje Peutersp
peelgroep Marijntje!
Vrije Peu
uterspeelgroep Marijntje is een antrop
posofische speelgroep
s
voor maximaaal
16 kinde
eren van 2-4 jaar. In de ochtend,
o
tusssen 8.30 en 12.00 spelen, en ontdekkken we sam
men met Kab
bouter Marijntje en de an
ndere kinderen onze omg
geving.
Het antro
oposofische karakter van
n de speelgrroep uit zich onder anderre in de harm
monieuze sfe
eer door rustt en
durende de ochtend,
ritme ged
o
spe
el met natuurrlijke materia
alen, werken met de seizzoenen en he
et vieren van
n de
jaarfeestten. We eten
n en drinken biologisch.

Een och
htend spelen
n met kabou
uter Marijntj e
Twee tw
wee juffies on
ntvangen de
e kinderen in
n de huiselijke groep. In de kring maaken we kab
bouter Marijn
ntje
wakker e
en is er tijd voor
v
liedjes en
e versjes d ie passen bij het seizoen
n. Na de krinng spelen de
e kinderen in
n de
verschille
ende speelhoeken en is er aan tafel een activiteitt. Om 10.30 uur eten we fruit en drink
ken we wate
er of
thee. We
e sluiten de ochtend
o
af met
m buiten sp elen.

agen-combiinaties tijdens schoolw
weken
Vaste da
Marijntje
e is 40 weken
n per jaar geopend. In de
e schoolvaka
anties is Marijjntje geslote n.
Om de rust in de gro
oep te waarbo
orgen, spele
en de peuters
s 2 of 3 ochttenden in vasste combinatties:
maandag
g + donderd
dag I dinsda
ag + vrijdag I maandag + woensdag
g + donderdaag I dinsdag
g + woensdag +
vrijdag.

Kijkochttend op vrijd
dag 20 aprill en meer in formatie
U bent vvan harte we
elkom op de kijkochtend op 20 april van 9.00 tot 12.00. Sprringeweg 102
2C. U kunt dan
d
even sfe
eer proeven en
e kijken of Marijntje
M
bij u en uw peutter past. Mee
er informatie vindt u op www.ludens.nl
w
l.
Alvast in
nschrijven? Neem
N
dan co
ontact op mett ip@ludens.n
nl / 030 – 256 70 70.
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