Nieuwsbrief 29 maart 2019
Agenda april
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
4 apr
Ouderavond klas MB 3
8 apr
Ouderavond kleuterklassen MB m.u.v. de klas van Mir en Maureen.
9 apr
Ouderavond klas Ali/Femke, 2e klassen HP, MB en LR
10 apr
Ouderavond kleuterklassen Annefleur/Lonneke, Elisabeth en Lieke/Duco
16 apr
Ouderavond klas HP 3
17 apr
Ouderavond kleuterklassen LR en klas MB 1
18 apr
Ouderavond klas HP 1
18 apr
Paasviering, alle klassen om 13.00 uur vrij
19 t/m 22 apr Paasvakantie
25 apr
Ouderavond 4e klassen HP, MB en LR, klas LR 3
27 apr
Begin meivakantie
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende
katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Langs deze weg wil ik jullie namens de leerkrachten en medewerkers bedanken voor de vele hart verwarmende reacties, voor de opvang, na de maandag van het tragische schietincident/aanslag in de tram.
We ontvingen vele dankbetuigingen in de vorm van hartelijke mails, lieve kaartjes, een ingezonden stukje in
de Volkskrant, gevulde picknickmand, idem fruitmand, bloemen, flessen sap/wijn en andere versnaperingen!
Wij volgenden deze dag het advies op van de gemeente om de kinderen binnen te houden. Dit betekende
op alle drie de locaties dat de kinderen (en leerkrachten) een verlengde schooldag hadden.
Buiten het feit dat het met de grootste vanzelfsprekendheid gebeurde, en ik geen enkel moment angst of onrust bij de medewerkers ervaarde, ben ik ontzettend trots op de wijze waarop we dit met elkaar hebben opgevangen.
Leerkrachten en medewerkers en kinderen hadden geen mogelijkheid om pauze te houden, of naar buiten te
gaan. Met een goede taakverdeling, spelletjes, verhalen, voorlezen, een extra middagrust, een safari door
de school en toastjes/broodjes bakken en smeren voor alle kinderen hebben we er met elkaar een kalme en
zeker ook bijzondere middag van gemaakt.
Het lijkt me een vreselijk gevoel dat je als ouder op
zo’n moment van ongewisheid en gevoelens van
onveiligheid niet bij je kind te kunnen zijn. Wij danken jullie dus op onze beurt voor de blijken van
waardering, maar ook voor het getoonde vertrouwen door je kind veilig op school bij ons te durven
laten. Dat is niet eenvoudig lijkt me, je primaire reactie als ouders is toch naar je kind toe te willen
gaan.
Met groet,
Ines Scheffer
Ook namens de leerkrachten en medewerkers
Leerlingen van klas 5 HP maakten een vlag bestaande
uit hun iegen handafdruk voor de slachtoffers

De schoolkrant in de vorm van het lente blad aan de achterkant van de Seizoener wordt
maandag meegegeven aan het oudste kind van het gezin
Voor Pasen komt de Seizoener met daarin ons eigen Lenteblad uit, gemaakt voor en door ouders van onze
school. Het rekenonderwijs van onze school door de jaren heen wordt deze keer geportretteerd met schitterende foto’s. Er zijn veel interessante interviews met leerkrachten van elke locatie over ons rekenonderwijs
te lezen.

Speciale voorlichtingsavond voor meesters en juffen in de dop
Heb je weleens overwogen, of overweeg je misschien op dit moment, om als meester of juf op een vrijeschool voor de klas te staan??? Laatst hoorden we in de wandelgangen enkele vaders hierover praten.
Zoals jullie weten is er een groeiend tekort aan leerkrachten voor de vrijeschool en daarom organiseren we
een avond voor vaders en moeders van vrijeschoolkinderen die meer willen weten over het vak van leerkracht. Op deze avond willen we jullie warm maken voor dit mooie vak en alle informatie verschaffen over
hoe je bijvoorbeeld in deeltijd als zij-instromer opgeleid kunt worden en aan het werk kunt gaan. Er zijn verschillende trajecten die door de Vrijeschool Pabo worden aangeboden en zij zullen dan ook op deze avond
vertegenwoordigd zijn om op al jullie vragen antwoord te geven.
Vooral enkele van onze meesters, maar ook juffen, zullen vertellen over hoe het is om op een vrijeschool te
werken.
Kom je ook?
Donderdagavond 18 april a.s. om 19.30 uur in de zaal of een lokaal van De Vrije School Utrecht,
Hieronymusplantsoen 3.
Aanmelden door een mail te sturen aan info@vrijeschoolutrecht.nl.
Aankondiging kooruitvoering 17 mei
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. Zij 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

Schaken op school
De aanmeldingen voor het schaken op school waren overweldigend: ik heb meer dan zestig aanmeldingen
ontvangen. Helaas had ik in mijn groep maar plaats voor 24 kinderen. Gezien de grote animo zou het heel
leuk zijn als iemand op een andere dag ook een groep zou willen starten, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag. Je
hoeft zelf niet heel goed te kunnen schaken, want er is een goede methode om de kinderen de basisbeginselen bij te brengen en bovendien kan ik je helpen met de voorbereiding.
Voor meer informatie: Johannes Rustenburg, 06-47596765
Communicatie met leerkrachten en met elkaar
Ik verzoek ouders om als ze een vraag/zorg/opmerking hebben even langs te lopen na schooltijd of via mail
of app een afspraak te maken met de betreffende leerkracht. Alleen het onderwerp van het gesprek te noemen als je een afspraak maakt. Liever geen uitgebreide mails of inhoudelijke appjes.

Katern Hieronymusplantsoen
Werkzaamheden stadsverwarming
Tussen 1 april en 27 september zal Eneco werkzaamheden verrichten aan het stadswarmtenet. Dit strekt
zich uit van het Lepelenburg tot de Lucasbrug. De school blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.
Eventuele omleidingen zullen duidelijk worden aangegeven.

Katern Maliebaan
Verzoek
We verzoeken ouders niet door de gangen te lopen van klas 1 en 2 naar het kleuterklassen. We vragen jullie
hier rekening mee te houden.

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Medewerkers
De volgende nieuwe medewerker wil zich graag aan jullie voorstellen:
Dag allemaal,
Mijn naam is Simon Commandeur en maandag 1 april ga ik beginnen als conciërge
op de Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn.
Ik zal er zijn van maandag tot en met donderdag, van 7:45 tot 12:45 uur.
Hiervoor ben ik veertien jaar werkzaam geweest in het vmbo.
Kleuter- en basisonderwijs is voor mij nieuw, maar lijkt me reuzeleuk!
Misschien hebben jullie mij al een keer gezien; ik heb vorige week al twee dagen
meegedraaid. Dat is goed bevallen, dus graag allemaal tot gauw!!
Groeten, Simon Commandeur
Juf Lieke zal zich in de volgende nieuwsbrief aan jullie voorstellen.

Gevonden voorwerpen
Vanaf deze week is er een nieuwe schoonmaakster die onze school schoonhoudt. Tijdens mijn kennismaking met haar liep ik even mee in de gangen langs de klassen en ben best geschrokken van de hoeveelheid
(regen)kleding, sloffen en laarzen er rondslingerden. Lieve ouders, willen jullie meehelpen de gangen netjes
te houden door spullen die niet op school hoeven te blijven mee naar huis te nemen!
Als leerkrachten zullen wij ook met de kinderen samen gaan zorgen dat de gangen netjes zijn. In de klassen
zijn er vaak twee kinderen die hulpjes zijn of klassendienst hebben en misschien dat hun ouders aan het
eind van de dag ook even helpen alles aan kant te brengen.
Spullen die in de gangen rondslingeren worden opgeborgen als gevonden voorwerpen in de witte bank in de
hal. Kijk daar eens in als je iets kwijt bent. Eind april voor de meivakantie gaat de inhoud van deze bank naar
de kringloop of het Leger des Heils.

Klas 3/4 voor het eerst naar de boerderij!
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van klas 3/4 voor het
eerst naar de boerderij geweest. ’s Ochtends in overall en met
laarzen aan op de fiets naar de Geertje’s Hoeve en begin van
de middag moe maar tevreden weer terug op school.
De kinderen hebben kennisgemaakt met het bedrijf, ze hebben de geiten en kippen gevoerd, lammetjes geaaid en ze
melk gegeven en op de hooiberg gespeeld.

Ingezonden mededelingen:

Kom de Lente Vieren en leer een nieuwe techniek!
Op zondag 31 Maart maken we een wolschilderij met de viltnaald. De dag is van 11.30 tot 16.30 . Je kunt 2
kleinere wolschilderijen maken ( 20×20 ) van bijv. 2 jaarfeesten zoals Sint Jan en St..Maarten. Je kunt ook
kiezen om 1 groot wolschilderij te maken waar je de hele dag aan werkt. Het jaarwiel ,De Wortelkinderen of
de 4 seizoenen lenen zich hier goed voor.
De workshop wordt gegeven door Anneloes van ViltAtelier de VerborgenSchat uit Bergen
Aanmelden via : deverborgenschat@yahoo.com

