Nieuwsbr
N
rief 30 ju
uni 2017
(rredactie Iness Scheffer)

Agenda
a juli
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
3 jul
A
Afscheidsrecceptie vertrek
kkende colle
ega’s, 15.00 uur
u op HP
4 jul
E
Eindmusical 6e klas om 19.00
1
uur zaa
al Hieronymu
usplantsoen
7 jul
L
Laatste scho
ooldag, alle klassen
k
om 1 3.uur vrij

Agenda
a augustus
s
21 aug E
Eerste schoo
oldag, alle klassen om 13
3.00 uur vrij (zie
(
ook verd
derop Nieuwssbrief)
30 aug O
Ouderavond klas Lonnek
ke en Anne-F
Fleur
Beste ou
uders,
Hierbij de nieuwsbrie
ef met de laa
atste wetensw
waardighede
en over de sc
chool voor dee zomervaka
antie.
We blikkken terug op geslaagde Sint
S Jansfeessten; een van
n de locatie Leidsche
L
Rijnn en een van
n de
Maliebaa
an en het Hie
eronymuspla
antsoen sam en. Eindelijk
k zat het weer eens een kkeer mee op deze
prachtige
e Midzomera
avonden. De kinderen sp
prongen met veel plezier over het vuuur om het hoo
ogtepunt
van de zzomer te vierren. Een fijne
e gelegenhei d om elkaar te ontmoeten. Afgelopenn jaren werd het feest
een aanttal keren afg
gelast. Dit betekent dat err aankomend
d schooljaar geen vliegerrfeest zal zijn
n. Het
Vliegerfe
eest dient alss vervanging voor het Sin
nt Jansfeest als dit vanwe
ege slecht w
weer niet door gaat.
Maar.. het schooljaar zit er nog niet
n op. Nog e
een weekje te
t gaan. Er moeten
m
nog eeen aantal
afsluiten
nde zaken ge
eregeld worden. De leerkkrachten hebb
ben de laatste schoolreissjes met hun klassen,
de eindm
musical van klas
k
6 is er nog en na sch
hooltijd legge
en leerkrachtten de laatste
te hand aan de
d
getuigscchriften, word
den de laatste overleggen
n gevoerd en
n als ook die met ouders.. En we gaan
n ook
nog afsccheid nemen van de zesd
de klas en affscheid neme
en van een aantal
a
dierba re collega's, dat
hoort er bij. Daarover verderop in
n de nieuwsb
brief meer.
Ik wil hie
erbij graag alle de ouders
s, namens de
e leerkrachte
en en medew
werkers van dde 3 locaties van de
Vrije Sch
hool Utrecht, bedanken voor
v
jullie GR
ROTE betrok
kkenheid bij onze
o
school. Dank ook vo
oor jullie
begrip vo
oor de actie van afgelope
en dinsdag to
oen we een uur later beg
gonnen. Zondder ouders zijn
z we,
ergens! Dank ook voor ju
evenals dat voor kind
deren geldt, als school ne
ullie enthous iasme en
vertrouw
wen.
We wenssen jullie alvvast een zonn
nige zomerva
akantie toe!
☀Ines S
Scheffer, nam
mens leerkrac
chten en me
edewerkers.

Afscheid zesde kllas en eind
dmusical diinsdag 4 ju
uli
De zesde klas, waarvvan de mees
ste kinderen toch 8 of 9 jaar bij ons op school hebbben doorgebracht
voeren a
aankomende
e dinsdagoch
htend 4 juli de
e eindmusica
al Sound of Music op. Dee kinderen van
v de
school zien dit onderr schooltijd. Andere
A
belan
ngstellenden
n kunnen 's avonds komeen kijken om 19:00
uur op het Hieronymusplantsoen.
Maar de zesde klas moet
m
natuurllijk ook afsch
heid nemen. Dit doen zij aankomende
a
e donderdag van de
medelee
erlingen van de school in de grote zaa
al en 's avonds hebben ze
z nog een af
afscheidsbijee
enkomst
met de le
eerkracht, ou
uders en elka
aar. Vrijdag 7 juli zijn ze vrij. We wensen alle kindderen van kla
as 6 een
n jullie groot geworden en
fijne plekk toe op hun vervolg scho
olen! Wat zijn
e wat zijn julllie er aan toe om
een nieu
uwe stap te maken!
m

Portfoliio en Getuiigschriften
n
Vrijdag 7 juli krijgen de
d oudste kle
euters hun p
portfolio mee naar huis en
n de kinderenn van klas 1 tot en
met 6 de
e getuigschrifften, gemaak
kt door hun l eerkrachten. Het getuigs
schrift bestaaat uit een ged
deelte
voor het kind en een gedeelte vo
oor de ouderss. Via de mail ontvangen de ouders ddonderdag 6 juli een
begeleid
dende brief bij het getuigs
schrift.

Afscheidsreceptie
e van vertrrekkende co
ollega’s:
meesterr Fred, juf Anne,
A
juf Marrleen, meestter Koos (m
muziek), Mee
ester Ward ( pianobegele
eiding
euritmie
e).
Na jaren
n lange betrokkenheid gaat Fred met pensioen en
n verlaten juf Anne, juf Maarleen, mees
ster Koos
en Ward
d van Woerku
um onze sch
hool om zich op andere plekken verde
er te ontwikke
kelen.
Wij dankken hun voorr hun liefdevo
olle werk voo
or de kindere
en, hun bijdra
agen aan de school en hun
collegiale
e betrokkenh
heid. We willen graag fee
estelijk afsch
heid van hen nemen, oudders zijn ook van
harte we
elkom, op ma
aandag 3 juli om 15:00 uu
ur na schoolttijd op het Hiieronymusplaantsoen voor een
drankje. De receptie duurt tot 17::00 uur. Oud
ders die willen
n helpen met glazen ruim
men, de afwa
as en

opruimen enz. graag
g melden op de dag zelf o
om 13:00 uur.
Koos Bla
asé gaat ookk met pensioe
en! Koos hee
eft er voor ge
ekozen om afscheid
a
te neemen binnen
n de
intimitiett van het team
m, inmiddels
s 46 medewe
erkers, en he
et te vieren va
anavond op oonze jongste
e locatie
Leidsche
e Rijn. We etten met elkaa
ar, heffen he
et glas en blik
kken terug op de afgeloppen jaren.

Personele zaken
We hebb
ben waarsch
hijnlijk een IB-er voor het HP gevonde
en. Maar aan
ngezien het nnog nét niet helemaal
h
rond is, vvolgende sch
hooljaar mee
er hierover.
Roel Vog
gel gaat muzziek geven op alle drie de
e locaties. Op HP het koo
or vanaf klass 5 en 6.
Maartje V
Visser gaat op
o woensdag
g in klas 1 va
an het HP we
erken als verrvanger van Eva, die 1 dag
oudersch
hapsverlof opneemt.
Jacoba P
Pylyser gaat 1 dag in de klas van Ann
nemijn op he
et MB werken
n.
Euritmie op Leidsche
e Rijn wordt gegeven
g
doo
or: Liesbeth Lünemann
De solliccitatie voor de
e muzikale begeleiding
b
vvan de euritm
mie loopt inmiddels ook, m
maar is nog niet
n rond.
Wordt ve
ervolgt....

Peetkla
assen
Het is al jaren de gew
woonte dat de
d nieuwe ee
erste klas een “peetklas” heeft, voor dde eerste kla
as op de
Maliebaa
an is dat de derde
d
klas, voor
v
de eerstte klas op he
et Hieronymu
usplantsoen iis dat de vijfd
de klas.
Af en toe
e zullen de tw
wee klassen samen iets d
doen, bijvoorbeeld knutselen of een sspel.

De BSO
O wil uitbre
eiden!
Kinderce
entrum Welte
evreden, BSO
O Maliebaan
n wil zijn deuren openen op
o de woenssdag. Door de lange
wachtlijssten hebben we besloten ook op deze
e dag open te gaan als er meer dan 5 kinderen worden
w
aangeme
eld. Schrijf u dus vandaa
ag nog in voo
or deze dag en
e mail naar: chiara@kcw
weltevreden.nl
Vriendelijke groeten,,
Jeroen vvan Dam (namens team maliebaan)
m

Impress
sie Sint Jan

Locatie
e Hieronym
musplantsoen
Kleding
g
De 2 ban
nken in de ha
al puilen uit van
v de gevon
nden kleding
g en andere zaken.
z
Uiterllijk woensdag a.s.
kunnen o
ouders en leerlingen nog
g kijken of er iets van hun
n ligt. Daarna
a wordt alless afgevoerd.

Kinkho
oest
Er is kinkkhoest gesig
gnaleerd bij een
e kind van het HP. De ouders van de
d kinderen uit de betrefffende
klas zijn inmiddels op
p de hoogte gesteld.
Dat bete
ekent dat de andere kinde
eren een kan
ns lopen dit ook
o te krijgen
n of het al onnder de leden
n
hebben. Helaas ontd
dek je het me
eestal pas alss de meest besmettelijke
b
e fase al voorrbij is. Bij
gevaccin
neerde kinde
eren (die DKT
TP hebben g
gehad) is de kans overige
ens klein, bij niet gevacciineerde
kinderen
n wat groter.
Kinkhoesst is op zich een niet gev
vaarlijke, maa
ar wel vervellende ziekte.. Voor hele joonge baby's (nog niet
gevaccin
neerd) of oud
dere verzwak
kte personen
n kan de ziek
kte wel gevaa
arlijker zijn. M
Mocht je merrken dat
je kind vverkouden wo
ordt en (in later stadium) hoestbuien krijgt is het verstandig
v
om
m ze niet bij hele
kleine ba
aby's of verzw
wakte ouderren in de buu
urt te laten. Zo
Z nodigl kun
n je het bij je huisarts late
en testen
of je kind
d kinkhoest heeft.
h
Kinkhoesst is eigenlijkk niet zo heel goed te beh
handelen (in enkele geva
allen kan er w
wel antibiotic
ca
gegeven
n worden) en
n vooral een kwestie van uitzieken. De
e hoestbuien
n kunnen we l langere tijd
aanhoud
den (soms maanden
m
lang
g), maar mee
estal zijn kind
deren er niet heel ziek vaan.
Meer info
ormatie kun je eventueell lezen op:
https://w
www.thuisartss.nl/kinkhoes
st/ik-heb-kinkkhoest
http://rivm
m.nl/Onderw
werpen/K/Kinkhoest/Kinkh
hoest_webpa
agina
Het is mogelijk voor mensen die niet patiënt zzijn bij het therapeuticum
m om een anttroposofisch consult
e consult te
e vragen bij het homeopa
athisch
aan te vrragen bij de consultatief antroposofissche arts of een
artsence
entrum (http:///www.homeopathie-utre cht.nl).
emand vragen hebben, meer
m
willen w
weten, laat he
et weten.
Mocht ie
Met groe
et,
Ines Sch
heffer

Eerste schooldag
g Hieronym
musplantsoe
en maanda
ag 21 augustus
De leerlingen van kla
as 1 t/m 6 ko
omen naar scchool om 8.3
30 uur. Alle kleuters beginnnen deze ee
erste
schoolda
ag om 10.15 uur.
Hoewel het voor de kleuters
k
een korte dag is , is het versttandig de kinderen broodd mee te geve
en. Ook
de kinde
eren van klass 1 t/m 6 nem
men brood (e
en drinken) mee.
m
Vanaf dinsdag hebbben alle kinde
eren het
normale rooster.
De nieuw
we eersteklassers verzam
melen zich sa
amen met hu
un ouders, om half negenn, op het gro
ote plein
(bij de ta
afeltennistafe
el). Daar worden zij verwe
elkomd doorr hun oude ve
ertrouwde kleeuterjuffen en
e
meester René en juff Maartje. Als
s de klassen 2 t/m 6 een haag hebben
n gevormd toot aan de deur van
de schoo
ol (om ongevveer kwart vo
oor negen), g
gaan de nieu
uwe eerste kllassers met dde kleuterjufffen en
hun nieu
uwe meester en juf door de
d haag naa
ar de zaal. On
nderwijl word
den de kindeeren toegezongen.
Na de ee
erste klas ga
aan ook de klassen 2 t/m 6 met hun meester
m
of juff naar de zaaal.

In de zaal worden de eerste klassers verwelkomd door de school. Er zal worden gezongen en door
Meester René van de eerste klas wordt een verhaal verteld, dat een doorkijkje biedt naar het
aankomend jaar.
Daarna (om ongeveer negen uur) gaan de eerste klassers met hun meester en juf naar hun nieuwe
klaslokaal boven. Een spannende onderneming. De leerlingen van de andere klassen blijven achter in
de zaal, waar de leerkrachten van klas 2,3, 4, 5 en 6 een kort beeld van het komende schooljaar
zullen geven. Dit jaar gaan de hogere klassen niet meer naar de Maliebaan.
De ouders van de nieuwe eerste klas en de ouders van andere nieuwe leerlingen (uit de klassen 2 t/m
6) zijn van harte welkom bij deze opening van het schooljaar! Zij kunnen, nadat de leerlingen van de
lagere schoolklassen naar binnen zijn gegaan, achteraan de rij (na de zesde klas) de zaal ingaan en
achterin de zaal plaatsnemen.
Na het verhaal van meester René verlaten de ouders van de nieuwe eerste klassers samen met de
eerste klas de zaal (om ongeveer 9 uur), bij mooi weer is er voor hen een kopje koffie of thee op het
plein, bij slecht weer is er iets te drinken in de hal van de school. De ouders van nieuwe leerlingen uit
de hogere klassen blijven in de zaal om naar de verhalen van de leerkrachten van klas 2 en 3, 4, 5, 6
te luisteren.
Omdat het programma ongeveer 3 kwartier zal duren, is het niet geschikt voor kinderen jonger dan 6
jaar. Het is dus belangrijk om voor hen opvang te regelen! Liever geen foto’s maken, dat leidt af.
Om 13.00 uur kunnen de ouders hun kinderen op het schoolplein ophalen.

Locatie Maliebaan
1e schooldag Maliebaan
klas 1 t/m 3
De eerste schooldag begint om 8.25u. De nieuwe 1e klas verzamelt bij de het einde van de zandbak,
ter hoogte van de schuur. Alle ouders en klas 2 en 3 maken vanaf de hoofdingang een haag. De 1e
klas loopt onder de haag door de school in. Tekst en melodie van het lied dat we dan zingen staat
onderaan dit bericht.
Vervolgens verzamelen alle klassen in de hal, met alleen de ouders van de nieuwe 1e klas. In de hal
vertelt elke leerkracht een verhaal. Voor de nieuwe 1e klas ouders zal erna koffie en thee geschonken
worden.
Alle klassen nemen eten en drinken mee voor 1 pauze.
kleuterklassen:
Alle kleuterklassen beginnen om 10.15u. De kinderen nemen brood en drinken mee voor 1 pauze.
De hele school is om 13.05u uit.
Lied 1e schooldag:
We zingen gezamenlijk het lied Hé, ho span de wagen aan:
Hé, ho kom maar door de poort,
Grote school is waar je hoort.
Kom maar gauw naar binnen,
Leren gaat beginnen...
Zie link voor bladmuziek: http://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/he-ho-span-de-wagen-aan-canon/
Met vriendelijke groet,
Gerben Timmermans

Michaëlsfeest
Beste Maliebaan ouders,
We vieren het Michaelsfeest op vrijdag 29 september met alle klassen! Noteer de datum alvast, want
we kunnen veel hulp gebruiken bij het graan dorsen, bomen klimmen, spinnen en graan malen. Het
lijkt vroeg om daar nu al over te beginnen, maar we zijn op zoek naar, te leen of te koop: overalls
(volwassenmaat), boerenzakdoeken, kinderklompjes, oud Hollandse schorten en appels. Het schijnt
dat de appeloogst slecht is dit jaar! In principe wil de derde klas gaan plukken maar waar??
Graag tips/aanbod mailen naar; michaelfeest@outlook.com
Timmerman/vrouw gezocht; we hebben 2 leuke houten bankjes voor op het plein, ze zijn echter de
winter niet zo goed doorgekomen. Uit elkaar gevallen dus, helaas! Wie kan ze goed in elkaar zetten?
Graag melden bij juf Marrie.

Locatie Componistenlaan
Eerste schooldag Componistenlaan maandag 21 augustus
Het verwelkomen van de nieuwe eersteklassers gaat als volgt: alle nieuwe eersteklassers verzamelen
zich samen met hun ouders voor het hek van de scouting (onze buren). Daar worden zij verwelkomd
door hun ‘oude’ kleuterjuffen en juf Maya en juf Marrit. Als de kinderen van klas 2/3 samen met hun
ouders en hun meester een haag met bloemenbogen hebben gevormd over het pad tot aan de
voordeur (bij regen doen we dat in de hal) om ongeveer 8.40 uur, gaan de nieuwe eersteklassers met
hun nieuwe juffen en de kleuterjuffen door de haag naar hun lokaal. Na de kinderen van de eerste
klas gaan ook de kinderen van klas 2/3 naar boven gevolgd door de ouders van de eersteklassers én
de ouders van nieuwe kinderen in klas 2/3.
De kinderen van klas 2/3 gaan met hun stoel naar het lokaal van klas 1, gaan achter in het lokaal
zitten en alle onderbouwkinderen worden verwelkomd door school. Na het zingen van enkele liedjes,
luisteren alle kinderen naar de vooruitblik voor klas 1 die gegeven wordt door juf Maya en juf Marrit.
Vervolgens zullen meester Wilfred en juf Bien een kort beeld geven van wat de kinderen van klas 2/3
het komende jaar te wachten staat. Dit alles duurt hooguit tot 9.15 uur. Hierna gaat klas 2/3 naar het
eigen lokaal. De ouders van de nieuwe eersteklassers en de ouders van nieuwe kinderen uit klas 2/3
zijn van harte welkom bij deze opening van het schooljaar. Aangezien we niet zoveel ruimte hebben,
willen we de dan aanwezige ouders vragen zoveel mogelijk langs de muren van het lokaal te staan,
geen andere kinderen mee te nemen en geen foto’s of video’s te maken.
Na de opening is er voor de ouders nog een kopje koffie of thee in de lerarenkamer. Om 13.00 uur
kunnen de kinderen beneden in de hal weer opgehaald worden. Voor het verdere schooljaar geldt dat
de ouders van klas 1 en klas 2/3 na schooltijd buiten op hun kinderen kunnen wachten.
Vanaf dinsdag gaat iedere schooldag om 8.20 uur de schoolbel bij de voordeur. Dat betekent dat de
kleuters naar binnen mogen. Om 8.25 uur gaat de bel voor de tweede en laatste keer en dan moeten
de kinderen bij hun juf/meester in de rij gaan staan; klas 1 voor de gevel naast de voordeur en klas 2/3
voor de gevel bij de kleuterklassen.

Ingezon
nden mededeling:

Bij de vioolspelers Darius en Sara
S
van onze school.

In mijn
n tekenpraaktijk jij|be|tekent b
begeleid ik
k kinderen
n van 4 t/m
/m 12 jaar bij het
tekenen
n; de taal die zij van
n nature ‘ spreken’ en
e waarme
ee ze zich uit drukk
ken. We
tekenen
n in klein
ne groepjess zodat ik
k voor iedeereen aand
dacht heb. Wat de ervaring
e
uniek m
maakt, is dat tekeneen slechts één van de
d lesonderrdelen is. D
Daarnaast maken
spelletjjes, lichaam
mswerk, visualisatie
v
es en gesp
prekjes dee
el uit van
n mijn werrkwijze.
Hierdo
oor spreek ik ‘het helle kind’ aan
n. De lesseenreeks va
an dit najaaar (zie hierronder),
bestaan
nde uit zess lessen, begint
b
eind
d september. Ik bied
d ook indiv
ividuele lessen en
creatiev
ve

workshops

op
p

maat

aan.

Nieuwsgieri
N
ig

geworrden?

www.jiijbetekent.nl voor meeer info. A anmelden vóór 1 sep
pt.
Anna V
Verhoeven – kinderteekendocen
nt
(moedeer van Jonaah, 1e klas & Thije, klleuterklas))

LESSENREEKS NAJAAR
N
22017 – ʹHU
UUP, HUU
UB, TEKEN
NTRUCʹ
Tijdenss deze reek
ks ga je je ogen niet geloven; we
w gaan
zwaaieen met geteekende 3D
D handen e n welke vo
orm dan
ook uitt het papier laten komen. Ik llaat je zien
n hoe je
bubbels kunt tek
kenen maarr natuurlijjk niet voo
ordat we
n geblazeen. En aan
n welke
echte rreuzenbelllen hebben
bubbel wil jij han
ngen? Of zit
z je lieverr in je bubb
bel? Ook
fijn en belangrijk
k zo nu en dan. Van
n zwaaien gaan
g
we
die je zelf maakt
m
en
naar drraaien mett de mooiste tollen d
zelfs no
og 'levend
d spirografen' (ja ech
ht!). Het wordt een
reeks d
die je duizeelt, want waar
w
moet j e nu kijken
n? Het is
toch geewoon een
n kleurrijk versierde
v
v
vaas? Of zie je nog
meer? N
Nou, in ieder geval zijn daar p
prachtige papieren
p
klaprozzen en ko
orenbloem
men; allem
maal zelfgeevouwen
natuurllijk. Doe mee
m aan deeze reeks v
vol verrassiingen en
geniet; ieder op zijn/haar
z
niveau
n
en teempo.

Kiijk

op

