Nieuwsb
brief 28 oktober
o
2016
2
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a oktober
31 okt Schoolfotogra
aaf op HP en MB

Agenda
a novembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
8 nov S
Schoolfotogrraaf op LR
11 nov S
Sint Maarten
n, alle klassen om 13.00 u
uur vrij
17 nov W
Werkavond kleuterklasse
k
en HP en MB
B
24 nov S
Studiemidda
ag leerkrachte
en, alle klasssen om 13.00 uur vrij
26 nov A
Adventsmarkkt locatie Hie
eronymuspla ntsoen

Ouderb
bibliotheek
Onze school heeft ee
en ouderbieb
b, met een eiigen e-mailadres en een gedigitaliseeerd boekenbestand.
e groep van zo'n
z
5 mense
en is de laatsste jaren, do
oordat kindere
en van schoool gingen in klas 6,
De vaste
flink uitgedund! Zond
der de trouwe
e en niet afla
atende inzet van Cathy en Riet (mam
mma en oma!), is de
ouderbie
eb op vrijdag (was ook wo
oensdag!) no
og steeds op
pen, voor julliie en voor dee euritmiesch
hoenen
van jullie
e kinderen.
Wie van de nieuwe(rre) ouders vind het leuk o
om met nog een
e paar oud
ders eens in de 2-3 weke
en een
uurtje da
aar te toeven
n. Er staan prrachtige boe ken, die graa
ag gelezen en
e bekeken w
willen worden
n ter
inspiratie
e van de opvvoeding en je
e eigen ontwiikkeling, Ook
k zijn er moo
oie verhalenbbundels lees-- of
prentenb
boek voor je kinderen. He
et lenen is grratis!
Verder kkun je er wasskrijtjes, spro
ookjes wol, ka
aarten en bijenwas kopen.
ng en misschien een mooi, zinnig en leuk gespre
Kortom e
een hoekje voor
v
inspiratie
e en bezinnin
ek met
een bakjje koffie of th
hee
erbieb bevin
ndt zich op de
d 1e verdie
eping op hett Hiëronymu
usplantsoen
n,
De oude
(links de
e klap deur do
oor richting klas
k
1 en 2) e
en is geopen
nd op:
vrijdago
ochtend van
n 8.30-9.30u
Euritmie
eschoenen zijn
z daar nieu
uw en 2e ha nds verkrijgb
baar of worde
en voor je beesteld.
Nieuw: € 8.55, 2e ha
ands ¤ 4.25. Bij retour krijjg je € 3,- terrug.
P.S.: Voor de Malieb
baan verloopt het contactt voor de eurritmieschoenen via Annem
miek (ma t/m
m
woensda
ag)
Wie het leuk vind om
m in de ouderrbieb af en to
oe inzetbaar te zijn kan Cathy
C
en Riett mailen:
ouderbie
eb@vrijescho
oolutrecht.nl
e een indruk wil van de boeken die da
aar te vinden
n zijn, er word
dt elk trimestter in de ach
hterste
Voor wie
vitrineka
ast in de hal op
o het Hieron
nymusplantssoen, een deel van de collectie uitgesstald. Deze boeken,
b
zijn ter in
nspiratie en alleen
a
via de
e ouderbieb tte leen!

Schoolfoto: 31 ok
ktober HP en
e MB, 8 no
ovember LR
De schoolfotograaf komt
k
weer na
aar onze sch
hool toe, voorr het maken van nieuwe klassenfoto’s
s en
individue
ele foto's. En
n alvast een afscheidsfoto
a
o voor de zes
sde klas!
Met kled
ding in vrolijke kleuren wo
orden de foto
o's het best. Maar trek ge
een fluoresceerende kleure
en aan,
want die
e doen het nie
et goed op de
d foto!
De schoolfotograaf biedt
b
de scho
oolfoto’s via iinternet aan. Als de foto’s
s klaar zijn, kkrijgen de kin
nderen
een perssoonlijke inlo
ogkaart mee naar huis. Je
e logt vervolg
gens thuis in op de site vvan Foto Koc
ch,
plaatst je
e bestelling en
e rekent af via
v iDeal of vvia een factu
uur. Je kunt natuurlijk
n
zelff kiezen welk
ke foto’s
of pakke
etten je wilt bestellen. Ook kun je als jje wilt de inlo
oggegevens doorsturen nnaar familie
(bijvoorb
beeld opa's/o
oma's of ex-p
partners), zod
dat zij ook fo
oto’s kunnen bestellen.

Kleding
gbeurs
Met het Michaelfeesst is ook de herfst gekom
men. Tijd om
m de kledingk
kasten in te duiken op zoek
z
naar
warmere
e kleding. Ee
en goed mom
ment met de herfstvakan
ntie voor de deur,
d
om kleeding die te klein
k
is of
toch niett gedragen wordt,
w
uit te zoeken.
z
Vrijdag 4 novemberr 13:45-14:30 is er wee
er een kledin
ngbeurs op het Hieronyymusplantsoen. Daar
zullen w
we weer twee
edehandskle
eding verkop
pen die word
dt ingebracht. Alle kledinng (schoon en heel),
schoene
en, laarzen, beddengoed
d, jassen ettc. zijn welk
kom. Vanaf maandag 311 oktober kun
k
je de
zakken met kleding in de hal (HP)
(
achter de vitrine zetten.
z
Ook op de Malieebaan kun je
e kleding
inleveren
n.
Kijk vana
af woensdag
g 2 november ook op de rekken in de
e hal, daar zu
ullen de gevoonden kledingstukken
hangen. Alles dat vrijjdag er nog hangt, wordtt ook verkoch
ht.
De opbre
engst van de
e kledingbeurs is voor nie
euwe gordijn
nen op het to
oneel. Van dee vorige kled
dingbeurs
(Hieronyymus en Maliebaan) is ee
en prachtige
e lamp gekoc
cht voor de kleuterklas
k
vvan Sonja en
n Léanne.
Vanaf vo
olgende week zal hij in de
e klas hange
en, maar hierrbij alvast een voorproefjee.

Sint Ma
aarten
Op 11 no
ovember vieren we Sint Maarten.
M
Hett programma
a voor de loc
caties Hieronnymusplantso
oen en
Maliebaa
an staat in de
e bijlage. Oo
ok staat hierin
n achtergron
nd informatie over het feeest. De locatie
Leidsche
e Rijn viert haar eigen fee
est, waarove
er de ouders apart geïnfo
ormeerd wordden. Wel zijn
n ze van
harte we
elkom bij de opvoering
o
va
an het Sint M
Maartenspel op
o het Pandh
hof.

Kijkje in
n de plusklas…
Op vrijda
ag haal ik ste
eeds een klein groepje le
eerlingen op uit klas 3, 4, 5 of 6 en neeem ze mee naar
zolder vo
oor hun weke
elijkse pluskllasles. Dit zijjn kinderen die
d erg goed kunnen rekeenen en daarrom iets
extra’s kkrijgen om hu
un tanden in te zetten. W
We zijn dit sch
hooljaar gesta
art met de reekentoetjes: allerlei
uitdagen
nd moeilijke rekensomme
r
en en puzzelss. De opdracht is om nie
et te snel op te geven ma
aar door
te zetten
n en de herse
ens te laten kraken!
k
Een hele uitdagin
ng voor sommige kindereen, want als je
gewend bent vaak min
m of meer moeiteloos
m
go
oede resultatten te behale
en, is het weel even wennen om
helemaa
al niet te wete
en hoe je een rekenproblleem moet aanpakken,
a
daar
d
wellicht onzeker van
n te raken
en dan tó
óch door te zetten
z
en al proberend acchter het anttwoord te komen... Deze rekentoetjes
s kunnen
de pluskklassers onbe
eperkt pakke
en en zijn ookk bedoeld als
s schaduwlesstof voor inn de klas, wanneer ze
klaar zijn
n met de bassisstof, zodatt ze zich noo
oit hoeven te vervelen!
Daarna h
hebben we meerdere
m
les
ssen besteed
d aan het ma
aken van bou
uwplaten. Daat zorgde voo
or een
heel bed
drijvige sfeer! Sommige kinderen
k
koze
en voor heel moeilijke projecten, andderen maakte
en het
ene na h
het andere bo
ouwsel af. Nog niet alle b
bouwsels zijn
n klaar, maarr we hopen nna de herfstv
vakantie
een klein
ne tentoonste
elling neer te
e zetten in de
e vitrinekast in de hal van
n het HP. Nuu zitten we midden
m
in
de jaarlijjkse 'leer'projjecten. Drie klassen zijn met veel entthousiasme bezig
b
met eeen lesboekje over
inleven & verbeelding, terwijl de 6e
6 klas leestt, discussieert en denkt over
o
het levenn en de strijd
d van
Nelson M
Mandela. Latter in het sch
hooljaar gaan
n we nog sto
oeien met ing
gewikkelde w
werkbladen uit divers
hoogbeg
gaafdenmate
eriaal, een do
oorzetters-ku
unstproject en oefenen met
m ruimtelijk inzicht. We hebben
h
er zin in!!
Jany van
n Oudheusde
en

Berichtten van de lezingenwerkgroep:




De e
eerstvolgende lezing van de cursus vvan Jan Alfrin
nk over het le
eerplan van dde Vrije Scho
ool is op
8 no
ovember en gaat
g
over de vijfde klas. W
Wees welkom
m, ook als je niet de helee cursus volgt. Je
kuntt ook losse avonden bijwo
onen (€12,50
0 pp.).
Op 2 november kun je een prachtig Sint M
nsparant mak
ken o.l.v. Maabel Slangen. Houd
Maarten tran
de p
posters in de gaten voor meer
m
informa
atie en aanm
melden, want er is beperkt
kt plaats!
De sschildercursu
us van Hans van der Ham
m die komende winter gepland staat, is verplaatstt. De
nieuwe data zijn 1, 8, 15 en 22
2 februari. N
Nadere informatie volgt.

Ingezon
nden mede
edelingen

Op zaterrdagavond 29 oktober klinkt in de Do rpskerk van het sfeervolle stadje Beuusichem (vlakbij
Culembo
org) om 20:0
00uur 'Mozarrts Requiem vvoor alle ziellen': Mozarts
s Requiem enn Ave Verum
m
gecombiineerd met trroostende ge
edichten voo r Allerzielen..
P.S.: Re
eserveren is voor
v
deze co
oncerten altijd
d een goed idee:
i
www.ho
orringa.net/reequiem_2016.htm

Uitnod
diging

22 sep
ptember 2016

Voor (ou
ud)ouders va
an Cb Therap
peuticum Utrrecht
Na 33 ja
aar neemt Ria
a Blom afsch
heid van het CB therapeu
uticum Utrecht. Zij heeft hhet buro opg
gezet,
uitgebou
uwd en lande
elijk de zin va
an regelmaatt en ritme me
et zo nodig ondersteuning
o
g van het inb
bakeren
op de ka
aart gezet. Rinske Gauw en Véroniqu
ue van Erp ze
etten dit buro
o, op eigen w
wijze voort. Het
H
afscheid van Ria willen we niet ongemerkt vo
oorbij laten gaan.
g
Wij nodig
gen u uit om het afscheid
d van Ria Blo
om mee te viieren door ee
en lezing aann te bieden.
mma:
Program
19.00 uu
ur
19.45 uu
ur

20.30 uu
ur
21.00 uu
ur

inloo
op thee en ko
offie en geleg
genheid om Ria
R persoonllijk te begroeeten en feesttelijk
afsch
heid van haa
ar te nemen
lezin
ng: Opvoeden
n.
Antw
woorden zoek
ken op de vrragen die hett kind je steltt. Kinderen ddagen ouders
s uit. Hoe
kun je
j deze zelfs
scholing ter h
hand nemen?
? Uitgewerkt met hele praaktische voo
orbeelden
uit he
et alledaagse
e leven.
Doorr Rineke Boe
erwinkel in sa
amenwerking
g met Ria Blo
om.
gesp
prek en vrage
en naar aanl eiding van le
ezing aan Rin
neke Boerwi nkel en Ria Blom
B
naprraten met een sapje

datum: d
donderdag 10 novemberr
plaats: a
afhankelijk van aantal aa
anmeldingen Therapeutic
cum Utrecht of
o elders, ziee website
therapeu
uticum

Aanmeld
den ivm de organisatie
o
via mail:
zonneve
eldm@kpnma
ail.nl in adres
sbalk:afsche id Ria, vermeld je naam en met hoevveel personen je
komt en of je nog iets centraal vo
oor Ria wilt d
doen.
Voor een
n boekwerkje
e wat we maken, zou mo
ooi zijn als je een klein ve
erhaaltje, aneekdote en/of tekening
van je kind voor Ria wilt mailen of
o meeneme
en (A4 insteekhoezen zijn
n er).
Hartelijke
e groeten, Feestcommiss
sie afscheid Ria
Mirjam Z
Zonneveld en
n Rinske Gau
uw en Véron
nique van Erp
p

Vrijeschoolliedere
en.nl
Met trots presenteren
n Vrijeschoolliederen.nl een Rozemarijn Zeist
de eerste
e cd in de serie Liederen van het Seizzoen. Een
verzamelling van vier cd's met pra
achtige liederren rond de
seizoene
en en de jaarrfeesten, een
n gouden keuuze uit het rijke
liedreperttoire van de vrijescholen. Professioneeel opgenom
men en
uitgevoerrd door Kinde
erkoor Spring o.l.v. Matthhijs Overmarrs en
Hanne va
an de Vrie. Met
M nieuw ge
ecomponeerdde
pianobeg
geleidingen van
v o.a. Wilko Brouwers.
Deze eerrste dubbel-c
cd met 41 liederen rond S
Sinterklaas, Advent
A
en Kerstm
mis verschijn
nt op 5 novem
mber. Met beekende klass
siekers,
maar ookk met fraaie nieuwe
n
liederen waarvann kinderen, ouders en
grootoud ers eindeloo
os zullen genieten. Een cdd om bij mee
e te
zingen, w
weg te dromen en al hele
emaal in de sstemming te komen. Een
n prachtig caddeau voor
Sinterkla
aas of Kerstm
mis!
Om dit p
project te kun
nnen realiserren hebben w
wij, gezien de
e hoge koste
en voor produuctie,
opnamettechniek, persing en Stem
mra, een cro
owdfunding actie
a
gestart bij Voor de K
Kunst. Hier kan
k je
alles leze
en over het initiatief
i
en hoe
h je ons ku
unt steunen. Wanneer
W
je ons voor dit project steun
nt krijg je
in ruil hie
ervoor de dubbel-cd toeg
gestuurd (als download-c
cd of als fysie
ek exemplaarr) of één van
n de
andere b
beloningen voor
v
donateurs. Steun dit initiatief, bes
stel een exem
mplaar (of m
meerdere…) en
e stuur
deze ma
ail door naar vrienden en bekenden: zzo kunnen we
w samen berreiken dat deeze prachtige
e cd er
gaat kom
men!
Dit is de link naar Vo
oor de Kunst:: https://www
w.voordekuns
st.nl/projecten/4925-liedeeren-van-het-seizoen1.
Alvast ha
artelijk dank en heel veell luisterplezie
er!
Matthijs Overmars

Academ
mie voor Ouders
De Acad
demie voorr Ouders bie
edt voor opvvoeders een plek, waa
ar inzichten geboden worden
w
die onde
ersteuning geven in de
e opvoeding
g van kinderen.
Zj organ
niseert op dinsdag
d
8 november
n
va
an 20-22.00
0 uur
O kom er eens kijjken een lez
zing met Lo
oïs Eijgenraam
‘Oh kom
m er eens kijken,
k
wat ik in mijn schoentje vind…’
De dece
embermaan
nd staat voo
or de deur e
en dat betek
kent voor ve
eel kinderenn dat zij bij het
Sinterklaasfeest en
n/of het kers
stfeest cade
eautjes krijg
gen.
Voor ve
eel ouders (e
en andere opvoeders)
o
kan het een zoektochtt zijn in ‘hett land van de
d
cadeauss’: welke sp
peelgoed is geschikt vo
oor de leeftiijd van mijn kind? Waaar ga je mee
e met
modetre
ends en waar blijf je tro
ouw aan ee n visie die jij
j als ouderr hebt over dde materiale
en en
het spee
elgoed waa
ar jouw kind mee speellt?
Hoevee
el cadeaus zijn
z genoeg?
Hoe ga je om met wensenlijst
w
en van kind
deren en ev
ventuele tele
eurstellinge n omdat vriendjes
wel krijg
gen wat zij wensten
w
en jouw kind n
niet?
Tijdens deze avond
d staan wij stil bij: wat is spel, watt is (goed) speelgoed,
s
w
wat is (goed
d)
speelma
ateriaal, bij welke leeftijd kan welkk speelgoed
d/speelmate
eriaal de on twikkeling van
v het
kind ond
dersteunen, hoe maak
k je keuzes, hoe ga je om
o met grotte verschilleen in de
hoeveelheid en soo
orten cadea
aus bij de vrriendjes van
n jouw kind? Kortom: ‘w
wat past er in de
schoen van jouw kind?
k
‘.
Locatie:: Vrije Scho
ool Amersfoort
Romeosstraat 74,
3816 SE
E Amersfoo
ort
Tijd: 20:00 – 22:00
0 uur (inloop
p 19:45)
Een vrijw
willige bijdrrage wordt op
o prijs gessteld. Vooraff aanmelden is gewensst op:
avoame
ersfoort@gm
mail.com

