Nieuwsbrief 26 april 2019
Agenda april
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
27 apr
Begin meivakantie

Agenda mei
13 mei
16 mei
17 mei
20 mei
28 mei
30 mei

Ouderavond klas 5 i.p.v. 16 mei!
Ouderavond klas HP 6
Kooruitvoering koren HP en MB om 19.00 uur
Ouderavond klas LR 1
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrijdag
Hemelvaartvakantie t/m 2 juni

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Het is de tijd van muziekoptreden, toneeluitvoeringen, eindkamp van klas 6, picknicks en natuurlijk straks:
vakantie. Een heerlijke, maar soms ook onrustige tijd voor de kinderen.
Ik wil jullie attenderen op de kooruitvoering, gelijk op de vrijdag na de vakantie! Achtergronden over ons
muziekonderwijs vind je verderop in de Nieuwsbrief.
Ik wens jullie namens de leerkrachten en medewerkers van alle drie de locaties van Vrije School Utrecht een
fijne vakantie toe,
Ines Scheffer
Schoolleider Vrije School Utrecht

Kooruitvoering vrijdag 17 mei; ook als je kind(-eren) in een lagere klas zit of op een andere
locatie ben je natuurlijk van harte welkom!
Op vrijdag 17 mei om 19:00 uur geeft het koor van de VSU een concert in
de Nicolaikerk. Het schoolkoor bestaat dit jaar uit klas 4 van de Maliebaan
en de klassen 4, 5 en 6 van het Hieronymusplantsoen. De leerlingen zingen
elke woensdag samen in de zaal op het HP en hebben een gevarieerd repertoire ingestudeerd. Dat willen we graag laten horen aan iedereen die wil
komen! Neem opa’s en oma’s en belangstellenden mee!
Het concert begint om 19:00 uur en zal ongeveer een uur duren. De kinderen die meezingen worden om 17:30 uur verwacht.
Het concert is voor iedereen toegankelijk, we zullen geen entree heffen en
ook geen toegangskaarten organiseren. Wel vragen we na afloop een vrijwillige bijdrage om de onkosten (huur zaal) te dekken.
Wanneer? Vrijdag 17 mei (Nicolaaskerkhof 8, Utrecht)
Tijd: kinderen die zingen om 17:30 uur aanwezig, 18:40 deur open voor publiek. Aanvang concert 19:00 uur, einde ong. 20:15 uur

vormtekening klas 6

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Krokusvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren
30-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

Muziekonderwijs bij ons op school
Om muziek te kunnen maken, ernaar te kunnen luisteren en ervan te kunnen genieten, is de allereerste
voorwaarde de ontwikkeling van het muzikale gevoel, van muzikaliteit. Dit doen wij al vanaf de kleuterklassen.
Muzikaliteit is het bij kinderen van nature aanwezige vermogen om zich te uiten in niet verbale klankvormen
en -reeksen of belevenissen te hebben bij het horen van muziek, geluiden.
Bij het jonge kind gaat muzikaliteit gepaard met bewegingsdrang, dat zie je letterlijk terug in de kleuterklassen waar veel gezongen wordt. De kinderen bewegen uit zich zelf vaak mee of zingen met geleide bewegingen in de vorm van kringspelletjes. In de loop van de ontwikkeling van de kinderen wordt het muzikaal beleven steeds meer een innerlijke activiteit.
Beoefening van muziek, het spelen van een instrument, het gezamenlijk zingen in de klas of in het schoolkoor, is tegelijkertijd een innerlijk horen, het luisteren naar muziek een innerlijk beleven en -bewegen. Spelen
en luisteren zijn direct op elkaar betrokken en van elkaar afhankelijk.
In die zin is muziek een uiterst sociaal verschijnsel. De sociale component komt tot uiting in het samen zingen, spelen en luisteren. Bij gezamenlijk zingen in de klas of in het schoolkoor en het spelen in een orkest is
samenwerking en op elkaar afstemmen een absolute voorwaarde. Ook als leerkrachten zingen we om die
reden graag met elkaar. Ik denk dat het muziekonderwijs een niet te onderschatten waarde heeft op het
doorgaans zeer goed bekendstaande sociale klimaat van de vrijescholen in het algemeen.
Het muziekonderwijs heeft in het leerplan een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Zo
gaat bij de jongste kinderen in de kleuterklassen en klas 1 en 2 de muziek samen met beweging en spelletjes. De liedjes zijn in pentatonische stemming.
De vierde, vijfde en zesde klassers oefenen in de klas met meerstemmigheid en intervallen.
Klas 4, 5 & 6 vormen samen het schoolkoor. Je wordt er helemaal blij van als je ze ziet staan en hoort zingen.

Katern Hieronymusplantsoen
Werkzaamheden meivakantie
In de meivakantie zal de rubberen vloerbedekking in de hal en gangen op de begane grond worden vervangen door marmoleum. Ook is het de bedoeling dat de inloopmat vervangen wordt. Hiertoe zullen vrijdagmiddag 26 april alle kapstokken en overig meubilair uit de gangen en hal worden verwijderd.

Katern Maliebaan
Werkzaamheden meivakantie
In de meivakantie zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Het plafond en de verlichting op de galerij (1e verdieping) wordt vervangen. Het nieuwe plafond zal hoger
komen te hangen en zal voorzien zijn van ledpanelen.
- Schilderen van de spanten van de lichtstraten entree en hal.
- Al het enkele glas in het gebouw zal worden vervangen door dubbel glas.
- De 1e klas en de 2 lokalen van de BSO zullen worden voorzien van nieuw marmoleum.
Het meubilair van de 1e klas wordt opgeslagen in de gang en hal. Het meubilair van de BSO en dat wat
op de galerij staat in de 3e en 4e klas.
Voor de zomervakantie resteert dan nog het verwijderen van het plafond en verlichting in de hal en het vervangen van de vloerbedekking op de galerij. Er komt geen nieuw plafond in. Op deze wijze creëren we meer
hoogte in de ruimte. De verlichting zal bestaan uit vijfhoeken waarin ledstrips zijn verwerkt. Bij het podium
zullen 4 toneellampen worden opgehangen.
De werkzaamheden in de zomervakantie zijn voorlopig de laatste werkzaamheden. We hebben nog het plan
om bovenop het speellokaal een handvaardigheidslokaal te bouwen. Dat zal op z’n vroegst in 2021 gerealiseerd kunnen worden, mits de vergunning en financiering rond komen.

Pinksteren
Op vrijdag 7 juni vieren we op de Maliebaan het Pinksterfeest. De werkgroep Pinksteren bestaat uit ouders
en leerkrachten en is achter de schermen al een en ander aan het voorbereiden. We zijn op zoek naar
nieuwe ouders die de werkgroep willen versterken. Je mag en kan je aanmelden bij juffie Mir
(m.habets@vrijeschoolutrecht.nl)

Oproep tuin-schoolpleinwerkgroep
De tuin-schoolpleinwerkgroep van de Maliebaan is op zoek naar een nieuwe 'kartrekker', d.w.z. een coördinator die met de ouders uit de werkgroep, de schooltuin en het schoolplein verder wil verfraaien en wil onderhouden i.s.m. het team en de kinderen. Je kan en mag je opgeven bij juffie Mir
(m.habets@vrijeschoolutrecht.nl)

Katern Leidsche Rijn
Let op: ouderavond 1e klas is verplaatst van 21 naar 20 mei (ook al aangepast in ParnasSys).

Update huisvesting
Het blijkt helaas niet mogelijk te zijn om noodlokalen op de groenstrook naast het gebouw te plaatsen. Onderzocht wordt nog of dit wel mogelijk is op het parkeerterrein of op het terrein van de voormalige manege.
Als dit ook niet mogelijk blijkt te zijn, dan zullen 2 klassen noodgedwongen elders in een bestaande school
worden ondergebracht.

Ingezonden mededelingen:

