Nieuwsbr
N
rief 31 augustus
a
s 2018
Agenda
a septembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
L Algemen
ne ouderavon
nd en oudera
avond voor alle
a klassen
11 sep
Locatie LR:
Locatie HP:
H Algemen
ne ouderavon
nd en oudera
avond kleute
erklassen
11 sep
Locatie MB:
M Algemen
ne ouderavo
ond en daarna workshops
s
13 sep
Studiemid
ddag leerkrachten, alle k lassen, alle locaties
l
om 13.00
1
uur vrijj
18 sep
Michaëlsffeest locatie LR, alle klasssen om 13.0
00 uur vrij
25 sep
27 sep
Michaëlsffeest locatie HP, alle klasssen om 13.0
00 uur vrij
28 sep
Michaëlsffeest locatie MB, alle klasssen om 13.00 uur vrij
Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern per schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.

Beste o
ouders,
Fijn de kkinderen gezond en wel te treffen de e
oldag, ze heb
bben er (bijnaa) allemaal weer
w
zin in. Ik
eerste schoo
wens kin
nderen, leerkkrachten en ouders
o
een g
goed schoolja
aar toe!
Als team
m hebben wij ons per loca
atie voorbere
eid op het nie
euwe schooljaar door ieddere klas en werkruimte
w
m
met
elkaar de
e collega’s le
etterlijk af te lopen. De le erkrachten vertelden
v
in hun
h lokaal aaan de collega
a’s waaraan ze
dit schoo
oljaar specifiek willen werken, hoe ze
e in hun klas staan, waar de inspiratiee en de uitdaging dit scho
ooljaar ligt. Het was bijzzonder om ze
e met elkaar in een lokaa
al of werkt ruimte te zijn een dit te hore
en. Je zou he
et
m kunnen be
eschrijven, alle collega’s, klassen en vakleerkrach
v
hten en ondeersteunende medewerkerrs
als intiem
kwamen
n zo even in de
d picture. In
n mijn kamerrtje als schoo
olleider paste
en 25 menseen!
Vervolge
ens hebben we
w met alle medewerkers
m
s van Vrije school Utrech
ht (dat zijn err inmiddels boven
b
de 60!))
het scho
ooljaar geope
end met ond
der meer het lezen van de
e ongedrukte
e passage. E
Een tekst van
n honderdjaa
ar
oud van Rudolf Stein
ner voor leerkrachten van
n de vrijeschool, waarin het
h geestelijkke in de mens en wereld
enoemd. Dezze passage is
s, denk ik, be
edoeld als oproep aan le
eerkrachten een medewerk
kers van de
wordt be
vrijescho
ool om zelf in
n ontwikkeling en in verbiinding met de wereld te blijven.
b
Voorbbij de grenze
en van het mam
teriele te
e durven den
nken en voora
al ook: om je
e zelf als mens steeds op
pnieuw vrageen te blijven stellen
s
en om
m
je eigen voorstellingssvermogen op
o te rekken.
Ik hoop jjullie als ouder te treffen op de eerste
e algemene ouderavond,
o
waarin we oop alle locatie
es met het
voltallige
e team aanw
wezig probere
en te zijn om onszelf aan jullie voor te
e stellen en oouders uitgeb
breider over het
leerplan van de Vrije
e School Utre
echt te inform
meren. Achte
er het onderw
wijs ligt een uuitgebreid lee
erplan, wat de
wijs en het is heel bijzond
der om op de
eze avond dee hele lijn gepresenteerd te
kern is vvan het vrijesschoolonderw
krijgen o
op dynamisch
he wijze.
heffer,
Ines Sch
Schooleider

De jaarta
afel in de kleuterrklas is klaar voo
or de ontvangstt van de kindere
en

Eerste schooldag
Na een feestelijke eerste schooldag met het warme welkom van de nieuwe eerste klassen, zijn we echt begonnen. Het is voor veel kinderen een groot moment, waar ze lang naar toe gewerkt hebben en ook lang
naar uitgekeken hebben. Dat lijkt tegenstrijdig met wat een eerste klas leerkracht beschreef: “Het is alsof we
al weken bezig zijn, zo vanzelfsprekend passen ze zich aan”. Maar zo werkt het. Een enkele leerling heeft er
meer moeite mee en tuurt verlangend door het raampje van zijn of haar oude kleuterleerkracht. Voor ouders
is het soms nog een groter ding: de kleuterklas is toch een hele speciale tijd op de Vrije School.

Jaaroverzicht en overzicht vakanties en vrije dagen
Bij ons is op verschillende manieren overzicht van vrijedagen/schoolvakanties van het schooljaar te verkrijgen.
1. Op onze website onder kopje Ouders en via de agenda
2. In het digitale bijlage schoolgids (moet nog verstuurd worden)
3. Middels het Ouderportaal (onderdeel van ons leerlingadministratiesysteem), waarvan jullie bij plaatsing van je kind een inlogcode hebben ontvangen.
4. In de tweewekelijkse nieuwsbrief staat de agenda voor de komende periode vermeld.

Leerlingenadministratie
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we ondersteuning van een administratieve medewerker.
Marlene de Jong zal 2 dagen in de week de leerlingenadministratie verzorgen. Zij is bereikbaar op het
e-mailadres administratie@vrijeschoolutrecht.nl. Haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Voor vragen
over aanmelden van een volgend kind of mutaties kunt u in het vervolg bij haar terecht.

Doorgeven adreswijziging
Uit terugkoppelingen, die uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) komen, blijkt dat regelmatig het
adres kennelijk is gewijzigd zonder dat dit aan ons is doorgegeven. De terugkoppeling uit de GBA negeren
wij. Enkel adreswijzigingen door ouders zelf doorgegeven, worden door ons verwerkt. U kunt hiervoor gebruik maken van het Ouderportaal.
Op het Ouderportaal staat ook aangegeven welke wijzigingen we wel en niet verwerken. Desondanks krijgen
wij nog veelvuldig opgaven van o.m. noodnummers via het Ouderportaal doorgestuurd. Daar doet de administratie helemaal niets mee. U dient dit zelf te muteren op de formulieren die aanwezig zijn op de locaties.

Digitale Bijlage Schoolgids
Aan de nieuwe digitale bijlagen schoolgids voor de drie locaties wordt nog gewerkt. Wij hopen die komende
week te kunnen versturen.

Katern Hieronymusplantsoen
Euritmie schoenen
Er kunnen geen euritmieschoenen meer gekocht worden op school. Er zijn op internet meerdere verkooppunten, maar wij raden aan om ze te kopen op www.euritmieschoenen.nl. Dit is de leverancier waar ook de
ouderbibliotheek gebruik van maakte en ze zijn ook voordeliger dan andere verkopers. Een alternatief is de
winkel Rozemarijn in Zeist waar ze ook via de webshop besteld kunnen worden (www.rozemarijn.nl). Graag
witte of zwarte schoentjes bestellen.

Personele zaken
Op het HP heten we Marieke Haring als leerkracht van klas 1 welkom, op vrijdag werkt meester Michel
Korver in deze klas. Marieke is een oud-leerling van Vrije school Utrecht! Melissa Caris komt als leerkracht
ondersteuner twee dagen de kleuterleerkrachten ondersteunen.

Oproep Hulpouders Michaëlsfeest
Op donderdag 27 september vieren we het Michaëlsfeest op het HP. Hiervoor hebben we hulpouders nodig.
Vanaf woensdag 5 september hangt er een intekenlijst in de hal. Schrijf je in! Een mooie manier om betrokken te zijn bij de school!

Kinderopvang
Beste ouders,
Wij (de ouders van Jette Fonteijn, 2e klas) zijn aan het overwegen een BSO aan huis te beginnen. We wonen aan de Springweg, op loopafstand van de school, en hebben voldoende ruimte om een groepje van vijf
kinderen binnen en buiten te laten spelen. Het plan is om een begeleidster te vinden voor twee middagen

per wee
ek. Wij doen dit alles in samenwerkking met gas
stouderburea
au Drakepit (www.drakepit.nl). Drake
epit
staat voo
or kleinschallige professio
onele kinderropvang op locatie en he
eeft een sterkke affiniteit met
m de antro
oposofie. Wij zijn erg benieuwd of err belangstelliing is voor dit initiatief en
n zijn daarom
m van plan te
er oriëntatie een
e
keer bij e
elkaar te kom
men met geïn
nteresseerde
en. Heb je be
elangstelling hiervoor, daan kun je mailen naar
hubertfonteijn@gmail.com
Hartelijke
e groet,
Hilke en Hubert

Katern Maliebaan
n
Euritmiie schoene
en
Er kunne
en geen eurittmieschoene
en meer geko
ocht worden op school. Er
E zijn op inteernet meerde
ere verkoop-punten, maar wij raden aan om ze
z te kopen o
op www.eurittmieschoene
en.nl. Dit is dee leverancier waar ook de
d
ouderbib
bliotheek geb
bruik van maakte en ze zzijn ook voord
deliger dan andere
a
verkoopers. Een allternatief is de
d
winkel R
Rozemarijn in
n Zeist waar ze
z ook via de
e webshop besteld
b
kunne
en worden (w
www.rozema
arijn.nl). Graa
ag
witte of zzwarte schoe
entjes bestellen.

verjaardag
gsritueel kleuterk
rklas Corry-An

Personele zaken
Op de M
Maliebaan ve
erwelkomen we Ellen Mo
os, als nieuw
we collega en
e juf van dee 1e klas. Elllen Mos is een
e
ervaren vrijeschoolle
eerkracht. Juf Alice Vogt, staat, als du
uo partner va
an meester M
Marijn, in de 2e klas op vrijv
dag. Alicce werkt ook op locatie Hieronymuspllantsoen in klas
k
2.
In klas 3 werkt juf Milou
M
op maandag, naast juf Annemijn
n. Milou werkt op donde rdag op de locatie
l
Hiero
onymusplan
ntsoen. In kla
as 4 werkt juff Simone vierr dagen, op woensdag
w
werkt
w
Juf Eva . Eva Middelaar is ook ju
uf in
klas 6 op
p het Hieronyymusplantso
oen.
Daarnaa
ast worden de
d kleuterlee
erkrachten o
op de Malieb
baan twee dagen
d
onderrsteund doorr Femke Ha
aen.
Femke iss kleuterleerkracht op he
et Hieronymu
usplantsoen.

Michaë
ëlfeest Maliebaan
Op vrijda
ag 28 septe
ember vieren we het Micchaëlfeest op
p de Malieba
aan. Dit is hhet eerste jaarfeest van het
schooljaar. Met de jo
ongere kinde
eren vieren w
we het voora
al als oogstfe
eest. De kleuuterklassen hebben
h
een uitgebreide
e oogstmaalttijd in de klas
s. Op de am
mbachtenmarkt op het sch
hoolplein gaaan ze appels
sap persen, wol
w
kaarden en spinnen, graan dorse
en en malen en beleven hoe de smid te werk gaaat in zijn smid
dse.
Voor de oudere klasssen staat het feest in hett teken van moed,
m
krachtt en evenwiccht. Het verha
aal van Joriss en
de draakk, waarin de engel Micha
aël ridder Jorris bij staat met
m zijn vlam
mmend zwaarrd, staat hierr meer centra
aal.
Na een zomer vol liccht en warm
mte moeten w
we ons klaarr gaan make
en voor de ddonkere en koude
k
maand
den
van het jjaar. Wanne
eer het licht van
v buiten affneemt, moe
et het licht binnen in ons gaan schijnen. De draak is
het beeld
d voor de inn
nerlijke strijd die we somss moeten lev
veren om een
n nieuw evennwicht te vinden. De oudere
klassen zullen allerle
ei activiteiten en spelen ro
ondom deze thema's doe
en op locatiee.
Er is altijjd veel hulp nodig bij hett feest, dus d
dit is je kans om het Mich
haël feest meet de kindere
en mee te be
eleven! Hou
ud deze ochttend vrij en schrijf
s
je in vo
oor hulp zodrra de inteken
nlijsten op scchool komen te hangen!

We zouden het ontzettend fijn vinden wanneer nieuwe (kleuter)ouders onze werkgroep willen komen versterken! Je hoeft geen Vrijeschool achtergrond te hebben om mee te denken en doen en het is een leuke
manier om de school, andere ouders en het gedachtegoed achter de jaarfeesten te leren kennen. Je kunt
ons mailen (m.aaij@vrijeschoolutrecht.nl) of aanspreken op het schoolplein.
Groet namens de werkgroep Michaël,
Teun (vader van Deidre uit klas 1)
Sylvia (moeder van Thijs uit klas 2)
Rianne (moeder van Saar uit klas 2 en Juul uit klas 1)
Geeske (moeder van Wiebe uit klas 2 en Famke uit klas 4)
Juf Marrie (kleuterklas)

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.

Nieuwe leerkrachten
Zoals jullie al hebben kunnen merken en lezen zijn we dit jaar met enkele nieuwe collega’s gestart:
juf Hannah en meester Michel (klas 1), juf Amelie (klas 2), meester Gerben (leraarondersteuner), juf Joke
(handwerken), juf Jannelies (muziek) en juf Jany (Duits klas 4 en Prismaklas).
Hieronder stellen twee van hen zichzelf kort voor (de anderen volgen in de volgende nieuwsbrief):
Mijn naam is Gerben Timmermans en ik ben sinds 2010 verbonden aan de Vrije School Utrecht. Ik heb in
verschillende klassen les gegeven, en de laatste tijd heb ik met veel plezier op de locatie Maliebaan gewerkt,
waar ik samen met ouders en kinderen van de nu 4e klas drie fijne jaren heb beleefd.
Mij gaan jullie veel tegenkomen, omdat ik als leerkrachtondersteuner aan de slag ga en in elke klas ga werken. Mijn takenpakket is breed; van kinderen apart begeleiden, helpen in de kleuterklassen tot het werk nakijken, kortom, daar waar hulp nodig is ben ik. Graag tot ziens.
Via mijn dochter heb ik de afgelopen 7 jaar het vrijeschoolonderwijs van binnenuit leren kennen. Daarvoor
had ik al kennis gemaakt met de antroposofie en haar muziek tijdens mijn werk op de camphill van Texel en
als muziekleerkracht op een vrije basisschool. Al mijn hele leven werk ik met groepen en muziek. Als dirigent
leidde ik een cantorij, een kamerkoor, een groot koor met orkest (requiem van Fauré) en ontwikkelde en
leidde ik projecten met wereldmuziek voor volwassenen en kinderen. Ook als muziektherapeut heb ik veel
gebruik gemaakt van liedjes en instrumenten. En bovenal dirigeer ik al zeven jaar het vrije school ouderkoor
op de hoofdlocatie, waarbij we zingen vóór en mét de kinderen. Met enthousiasme ga ik nu met de kinderen
aan "de slag". Hartelijke groeten, Jannelies Vermeulen

Euritmie
Wat betreft de euritmielessen krijgen de kleuters en klas 1 vanaf woensdag 5 september weer les van juf
Lara en Roelina begeleidt haar op de harp.
De 2e klas en klas 3/4 krijgen naar alle waarschijnlijkheid tussen de herfst- en kerstvakantie weer wekelijks
een euritmieles. Deze zullen dan gegeven worden door meester Jiri en/of juf Lara en begeleidt worden op
piano door Jan.
Mocht je kind nog euritmietjes nodig hebben dan kunnen deze op dinsdag of donderdag aan het begin of
eind van de schooldag bij Jörgen, aangeschaft worden. Nieuwe euritmietjes kosten € 9, tweedehands (als ze
in de betreffende maat voorhanden zijn) € 5 en als je nog goede exemplaren inlevert krijg je € 4 terug.

Jaarfeestengroep
Wil je de jaarfeestengroep ondersteunen of wil je deel uitmaken van een kleinere groep om alle feesten te
coördineren/organiseren? Schrijf je dan vanaf maandag in op de intekenlijst in de hal.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Jörgen.

Oproep Hulpouders Michaëlsfeest
Op dinsdag 25 september vieren we het Michaëlsfeest. Hiervoor hebben we hulpouders nodig. Vanaf
woensdag 5 september hangt er een intekenlijst in de hal.

Lezingengroep
Vorig schooljaar zijn er met veel plezier en succes lezingen georganiseerd. Jullie hebben veel inspiratie op
kunnen doen op vier mooie avonden. Ook dit jaar willen we weer lezingen organiseren. Hiervoor zoeken we
ouders die ons hierbij kunnen helpen. Werkzaamheden bestaan onder meer uit het inventariseren van interesses onder de ouders, uitnodigen van sprekers, het maken van een poster, het ophangen van posters,

aankondigingen verspreiden op sociale media en het organiseren van de avond zelf. Vind je het leuk om je
bij ons aan te sluiten, mail dan naar lezingenleidscherijn@gmail.com .
Fijne vakantie iedereen, Juf Maya, Vincent (vader van Thijmen klas 3 en Maarten klas 1) en Jacoba (moeder
van Naomi klas 3)

Schoolkrant
De schoolkrant, het schoolmagazine, wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen en er is een enthousiaste groep
ouders van alle drie de locaties nu al actief om daar een succes van te maken. De ambities zijn groot en
daar hangt een prijskaartje aan. Om dit alles te kunnen bekostigen zijn we op zoek naar sponsoring en/of
adverteerders. Heb je als ouder een bedrijf waar je graag reclame voor wilt maken, of je wil met je bedrijf
financieel bijdragen, én je wil 500 huishoudens in heel Utrecht bereiken, dan kun je met ons contact opnemen! Mail met Ines Scheffer (schoolleiding@vrijeschoolutrecht.nl) of Jörgen Joosten
(leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl).

Bereikbaarheid
Alleen op dinsdag en donderdag is de schooltelefoon goed bereikbaar, maar op de anderen dagen niet of
minder. Voor ziekmeldingen vragen we jullie te sms-en naar het mobiele telefoonnummer 06-12298167.
Dit is alleen voor de locatie Leidsche Rijn. Zijn er andere omstandigheden waardoor je rond het halen of
brengen contact met school wil hebben, dan vragen we je dat via een ouder van een ander kind te doen.
Nogmaals: ziekmeldingen kunnen alleen per sms-bericht gedaan worden onder vermelding van kind en
klas.

Ingezon
nden mede
edelingen:

Inspiratieavonden 2018
Ook dit jaar organiseren we vanuit Waldorf Utrecht een drieluik inspiratieavonden. Deze avonden organiseren we voor iedereen die meer wil weten van antroposofisch onderwijs. Voor mensen die niet bekend zijn
met vrijeschoolonderwijs kan het een eerste kennismaking zijn met de achtergrond van vrijeschoolonderwijs.
Voor mensen die het al wel kennen bieden deze avonden juist extra verdieping in verschillende aspecten
van vrijeschoolonderwijs m.b.t. kinderen in de middelbare school leeftijd. De avonden bieden ook ruimte om
vragen te stellen aan de sprekers.
Zit jouw zoon/dochter al op Waldorf Utrecht, maar wil je meer weten over vrijeschoolonderwijs? Overweeg je
of vrijeschoolonderwijs iets is voor jouw kind? Dan zijn deze inspiratieavonden een uitgelezen kans.
Waarom stuur je je kind naar een vrijeschool? - Daniëlle van Dijk
20 september 2018
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
Ontwikkelingsfasen van een kind - Merel Boon
11 oktober 2018
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
Mijn lot heeft vlam gevat - Marcel Seelen
15 november 2018
zaal Vrijeschool Utrecht, Hieronymusplantsoen 3
De inspiratieavonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur; inloop vanaf 19.45 uur

