
 

 

 
 
Nieuwsbrief 1 april 2022 
 

Agenda  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 

Agenda maart  
31-03-22 Ouderavond kleuterklas HP Elisabeth, Ali 
31-03-22 Studiedag leerkrachten LR, alle klassen vrij  
 

Agenda april  
05-04-22 Ouderavond kleuterklassen MB 
15-04-22 Goede Vrijdag alle locaties vrij 
18-04-22 2e Paasdag alle locaties vrij 
20-04-22 Ouderavond LR1 
21-04-22 Ouderavond kleuterklas HP Elise/Duco, LR 3 
22-04-22 Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij 
25-04-22 t/m 08-05-22 Meivakantie 
 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 

Algemeen 
Afscheid voormalig bestuurder, medewerker bureau Harrie Stokkel 
Deze week neemt Harrie Stokkel afscheid van onze school. Harrie gaat met zijn 70 jaar eindelijk met pensi-
oen, zoals we al eerder schreven. Hij is samen met andere oudgedienden, de grondlegger van de bijzondere 
organisatievorm van onze school; de coöperatie. Dit betekent dat alle medewerkers kunnen mee besluiten 
over het beleid op onze school. We schreven er al veel vaker over. Afgelopen week was er ter ere van zijn 
afscheid een lezing over de Sociale Driegeleding voor medewerkers van onze school. Op dit maatschappe-
lijke gedachtegoed van de antroposofie is dit gestoeld. Harrie schonk de collega’s het blaadje Trigonaal; 
https://nearchus.nl/imprints/driegonaal. Klik dit eens aan en er gaat een nieuwe wereld voor je open. 
In het blad valt een interview met Harrie te lezen. Over sociale Driegeleding en een stuk ontwikkeling van 
onze school. Ik hoop dat jullie de moeite nemen om door even door te klikken https://docs.google.com/docu-
ment/d/1OVKXPbgemCGy38WR_92cgOuizBHevEnE/edit?invite=CN3P0DI. Heel inspirerend!  
 

Aanmelding broertjes zusjes voor 1 mei leerlingen periode februari t/m juli schooljaar 2022-
2023  
Kinderen die een broertje of zusje op school hebben, hebben voorrang mits aangemeld voor 1 mei. Indien u, 
uw kind nog niet heeft aangemeld dan heeft u tot en met 18 april aanstaande nog de gelegenheid dit alsnog 
te doen. Dit voorkomt teleurstelling bij mogelijke plaatsingsproblemen. Een aanmeldingsformulier voor uw 
kind kan aangevraagd worden via administratie@vrijeschoolutrecht.nl. 

 
U-pas 
Ouders die in bezit zijn van een U-pas voor hun kind kunnen gebruik maken van het toegewezen budget om 
schoolactiviteiten te betalen, zoals een schoolreisje. 
De ouders dienen aan de school door te geven welk bedrag gedeclareerd mag worden. 
Om hier gebruik van te maken, dienen ouders uiterlijk 1 juni opgave te doen bij de administratie van het be-
drag dat zij via de U-pas willen betalen. Daarbij dient de naam van het kind en het nummer van de U-pas te 
worden vermeld. De opgave kan gestuurd worden naar info@vrijeschoolutrecht.nl. 

 
Communicatie medewerker gevraagd (zzp) 
We zijn op zoek naar een ouder die mee wil werken aan acties om onze geweldige drie scholen op het vizier 
van aanstaande kleuterouders te zetten.  
Iemand die thuis is in online marketing (Google adds, SEO, Facebook, Instagram).En liefst ook vormgever 
is, om materiaal over onze school te maken.  
Wil je meer weten en heb je interesse in een opdracht; neem contact op met i.scheffer@vrije-
schoolutrecht.nl. Graag korte motivatie en cv mee sturen.  
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Onderzoek keuze basisschool Utrecht  
Binnenkort zullen de ouders/verzorgers met kinderen in de groepen 1,2,3 of 4 van de basisscholen in 

Utrecht worden gevraagd aan een onderzoek mee te doen.   
De scholen in Utrecht willen graag weten wat ouders/verzorgers belangrijk vonden bij de keuze voor een ba-

sisschool. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Het gaat ook over hoe belangrijk zij deze verschillende din-

gen vonden. De antwoorden helpen om het aanbod van de scholen te verbeteren.   
KBA Nijmegen is namens alle schoolbesturen gevraagd dit onderzoek uit te voeren.   
De onderzoekers van KBA Nijmegen zullen ouders/verzorgers binnenkort een email sturen met de uitnodi-

ging voor het invullen van een online vragenlijst. De uitnodiging en vragenlijst zijn in het Nederlands, maar 

ook in het Engels, Turks en Arabisch in te vullen.   
In de vragenlijst wordt uitleg over de verschillende onderwerpen gegeven. Het invullen kost ongeveer 15 mi-

nuten tijd.   
De school heeft namen en e-mailadressen aan KBA Nijmegen doorgegeven. Dit is gebeurd volgens de re-

gels van de privacywetgeving (AVG). De gegevens zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. De ant-

woorden op de vragenlijstzijn volledig anoniem. Dat betekent dat niemand weet welke antwoorden iemand 

geeft.  
Wij hopen van harte dat u aan het onderzoek wil meewerken.   
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe geweldig het weer is om ouders te mogen ontvangen in de 
school. Met ouders erbij voelen wij ons op school weer compleet. Samenwerking in de driehoek ouder, kind, 
school is van cruciaal belang in de ontwikkeling van het kind. Die ontwikkeling loopt vanzelfsprekend lang 
niet altijd op alle momenten even makkelijk. Kind en leerkracht komen hindernissen tegen; samen kunnen 
we er overheen springen. 
Genoemde samenwerking is niet alleen belangrijk voor het individuele kind. De samenwerking tussen school 
en ouders is ook van een enorme waarde voor een rijke, bloeiende schoolgemeenschap. In deze nieuws-
brief vinden jullie hier tal van voorbeelden.  
 

Plaatsing voortgezet onderwijs  
Al onze leerlingen van klas 6 hebben afgelopen week te horen gekregen of ze een plaatsje hebben gekre-
gen op de door hun gekozen middelbare school. Allemaal blije gezichten; iedere leerling is geplaats op de 
school van zijn/haar eerste keus.  

 
Feestje en naambord schoolplein 
Harrie Stokkel viert vanavond zijn afscheidsdiner met een swingend toetje, samen met collega’s en een aan-
tal oud-collega’s.  
We verheugen ons erop en zijn in volle voorbereiding. We houden van feestjes vieren! Op dit moment koken 
een paar collega’s die vandaag vrij zijn Harrie’s lievelingskostje in de keuken van Rotsoord. Er hangt een 
spandoek op de school met “Harrie bedankt” en we hebben een naambordje laten maken. Aan de gevel, 
tussen de klassen van Anne-Fleur/Nanette en Elise/Duco hangt het schitterend vormgegeven houten naam-
bord: Harrie Stokkelplein. Dit is een plagerij van het team; 30 jaar lang moesten de collega’s zeuren voordat 
er eindelijk geld vrijgemaakt werd voor de aanleg van ons groene schoolplein. Harrie hield als penningmees-
ter de hand op de knip. Zijn nuchtere redenering was: een mooi aangelegd plein nodigt alleen maar vanda-
len uit… Inmiddels is hij natuurlijk helemaal om. Voorlopig een blijvende herinnering met een knipoog aan 
Harrie, die vanzelf zal slijten.  
De vader van Juka, Dunja en Tirza; Jeroen Wesselink maakten dit voor ons.  

 
Een schoner groot schoolplein 
Samen met buurtbewoners, gemeente en wijkagent onderzoeken wij hoe wij na schooltijd het grote school-
plein, dat openbaar terrein is, tot een gezellige plek kunnen maken. Wij hopen hierdoor dat het een minder 
aantrekkelijk trefpunt voor drinkende lieden kan zijn.  
Ik houd jullie op de hoogte van de acties die we gaan uitzetten. 
Bijzonder is dat wij als school samen met de buurt optrekken om dit probleem te bestrijden.  

namens de leerkrachten en ondersteunende medewerkers 
 
Ines Scheffer  
Schoolleider Hieronymusplantsoen 



 

 

Muziekavond alle klassen, georganiseerd door klas 6 
Afgelopen woensdag was de muziekavond op HP. Na een heer-
lijke maaltijd van ter plekke vers gemaakte pizza op het plein, was 
er een spetterende muzikale show in de zaal. Iedereen die wilde 
en durfde mocht zijn muzikale talent laten horen. Er waren zelfs 
eersteklassers die al durfde. Met levendige presentatie en een 
spetterende finale act van de klassenband uit klas 6, kunnen we 
spreken van een zeer geslaagde avond. 
Meester Roel bedankt voor dit muzikale platform! 
Juf Irene klas 6 

 
 
 
 
Bezoek aan Oudheidkundig Museum Leiden 
Op excursie naar het oudheidkundig museum in Leiden! Veel 
waar we over geleerd, gehoord gezien, getekend, geschilderd, 
gesproken en gediscussieerd hebben, komt hier bij elkaar en is 
te zien; Romeinen, Grieken, Egyptenaren.  

 
 
 
 

 
Klas 4 en 6 rijden de Elfstedentocht 
Buiten werd het al weer steeds warmer toen klas 4 en 6 de 
mutsen en handschoenen uit de kast haalden en naar de 
schaatsbaan gingen. In twee ochtenden kregen ze instructie 
op het ijs, om de juiste slag te maken. Ze gingen met spron-
gen vooruit. Als afsluiting reden ze een heuse Elfsteden-
tocht. Door het parcours over het ijs en dan dringen bij het 
stempelen. Net echt. Met rode wangen gingen ze het ijs 
weer af, klaar voor een echte Hollandse winter....  

 

Boerderijschool klas 3 is begonnen!     

Met de Boerderijschool ga je met je klas een jaar  (20 
keer) op een ‘echte boerderij’ leren en werken. Je helpt 
de boerin mee met het voeren van de dieren; het uit-
mesten van de stallen; het afzetten van een wei; het 
kappen van een houtwal; het zand scheppen van de 
kuil; het uitpoten van slaplantjes; het wieden van het on-
kruid; het oogsten van groenten en fruit enz. Afgelopen 
week begon het meteen goed voor klas 3. De leerlingen 
waren getuigen van de geboorte van een stierkalf! Een 
indrukwekkende ervaring. Veel leerlingen vonden het 
erg zielig dat het prachtige dier direct bij de moeder van 
dan gehaald werd. Belevend leren! 

 

Heracles- toneelstuk klas 5 
Heracles natuurlijk veel meer dan de Nederlandse betaald-voetbal-
club uit Almelo; de echte Heracles was een Herakles (Oudgrieks: 
Ἡρακλῆς) , Hercules (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie, 
die ook voorkomt in het Berbers geloof. Hij was een Griekse heros, 
en werd beroemd om de twaalf moeilijke werken die hij uitvoerde in 
opdracht van koning Eurystheus. Herakles was een echte held, die 
door een combinatie van enorme kracht en een flinke dosis slimheid 
machtige daden kon verrichten. 
In de 5e  klas wordt de Griekse mythologische verhalen verteld om-
dat we de kern nog steeds vinden aansluiten bij de leeftijdsfase 
waarin de kinderen verkeren. De leerlingen van klas 5 worden slim 



 

 

en mondig en doorzien het grotere geheel vaak, maar lang niet altijd. Herakles is een inspirerende held, ze-
ker in deze tijden van onrust op het wereldtoneel.  
De kinderen van klas 5 maakte zich het verhaal samen met hun leerkracht René, eigen door in de toneelpe-
riode samen een levendige toneeluitvoering te maken; een combinatie van toneel en van ingenieus schim-
menspel. Leerlingen van klas 3, 4 en 6 zaten ademloos stil te kijken naar resultaat van verwerking van leer-
stof en de onderlinge samenwerking .  

 
Poffertjes op het plein  
Een aantal weken was het op woensdag na school dringen op het 
plein. Er werden heerlijke poffertjes gemaakt. De opbrengst ging naar 
het kamp van klas 6, die elke week weer paraat staan met hun knutse-
len, prachtig handwerk en lekkers. 
Zet vast in de agenda: donderdag 14 april is er een heuse paasver-
koop met loterij. Zodat iedereen met een goed paasgevoel het lange 
weekend in gaat. 

 
 
 

 
Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de klassen is wordt er momenteel weer heerlijk gewerkt. Er is euritmie, handwerken, gym, periodeonder-
wijs, taal, rekenen, muziek, koor, etc. Er heerst een fijne werksfeer! 
Ook achter de schermen wordt er gewerkt om alles doorgang te laten vinden, wordt de sportdag voorbereid, 
wordt er gewerkt aan PR voor de school en is het natuurlijk de tijd van de formatie voor schooljaar 22-23. 
Hoe de formatie eruit komt te zien zal medio juni gecommuniceerd worden. 
 

RT 
Vanaf heden zal de remedial teaching door juf Wendy en juf Ellen worden verzorgd. Voorheen deed alleen 
juf Wendy dit maar zij zal een dagje minder gaan werken per week. Ook juf Mir versterkt het RT team al een 
paar maanden en blijft dit ook de komende tijd doen.  
 
Hieronder vindt u wederom een sfeerimpressie uit de klassen en in de school van de afgelopen 2 weken.  
 
Alvast een heel fijn weekend en tot volgende week maandag! 

 
Met vriendelijke groet mede namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider  
VSU loc. Maliebaan 
 

Heemkunde en taal in klas 1b 
Deze weken zijn we bezig met onze tweede periode heemkunde. Tijdens deze periode leren we over vogels 
in de lente. En let eens op hun namen, daarin herkennen we nieuwe leescategorieën! Zo heb je daar de vink 
(net als andere woorden met /nk/), de specht (‘lucht’woord) en nu we over de eend hebben geleerd, weten 
we hoe je woorden leest met de /d/ of /b/ aan het eind. 
Onderstaande transparanten zien jullie van buiten. Vanuit onze klas zien ze er zo uit: 

  
 
 



 

 

Muziekmiddag 

Vorige week is een nieuwe traditie geboren: de Muziekmiddag op de Maliebaan. 
We werden verrast, ontroerd en verblijd met prachtige muziek! Uit de klassen 1 tot en met 6 mochten alle 
kinderen die dat wilden een muziekstuk laten horen. Alleen, of samen met iemand anders. Een enorme keur 
aan instrumenten kwam voorbij. Zo luisterden we naar zang, piano, viool, dwarsfluit, gitaar, keyboard, uke-
lele, contrabas, trompet en drums. Het geheel werd verzorgd door de kinderen van klas 6, die de middag 
hielpen organiseren (onder leiding van juf Hanne en juf Simone, waarvoor dank!), openden en afsloten met 
zang, de muzikanten aankondigden met vrolijke en lieve woorden én hapjes en drankjes verkochten op het 
plein. De opbrengst daarvan gaat overigens naar hun schoolkamp. Een ieder bedankt voor je bijdrage! 
 

 

       
 
Rekenperiode klas 4 
Deze week is klas 4 aan de rekenperiode begonnen. Hierbij hebben we 
ons onder andere bezig gehouden met oppervlaktematen. De kinderen 
mochten met verf op het schoolplein “Kingvelden” maken. Deze moesten 
aan een paar voorwaarden voldaan en dat is prima gelukt. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timmeren kleuterklas Bergkristal 
 
 
 
 
 
 
 

Lentetuintje in kleuterklas Amethist 

 
 
 

 ‘Haantje op een stokje, bedelt om een brokje…’ (kleuterklas Rozenkwarts) 

 
  
 
 
 

 



 

 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Gisteren hebben wij met ons team een heel verbindende en interessante studiedag gehad over relationele 
en seksuele vorming. Deze dag werd verzorgd door twee medewerkers van de GGDrU waarin onze kennis 
over de seksuele ontwikkeling van kinderen werd verbreed.  
We hebben samen gekeken naar hoe veelomvattend dit thema eigenlijk is. Het is veel meer dan voorlichting 
alleen en hebben in dat kader besloten dat we het voortaan willen hebben over relationele en seksuele vor-
ming (rsv). Vervolgens hebben we gekeken naar wat er impliciet en expliciet binnen ons onderwijs aan bod 
komt. Hieruit bleek dat we al meer aan relationele en seksuele vorming doen dan we dachten. Zo komt er 
bijvoorbeeld veel aan bod tijdens de sociale vaardigheidslessen (sova). In de hogere klassen wordt een 
sova-les met regelmaat afgewisseld met een rsv-les. 
We kwamen er ook achter dat we best wat explicieter les mogen geven over dit onderwerp waarbij met 
name de relationele kant heel belangrijk is.  
Ook het actuele gendervraagstuk hebben we besproken en bijvoorbeeld onze vertelstof hiertegen afgezet.  
 
We hebben in het kader van deze dag en het onderwerp drie dozen met kinderboeken aangeschaft. In deze 
boeken speelt juist deze en andere diversiteit rondom seksualiteit een rol. 
 
Zoals jullie wellicht bekend is, is er VSU-breed sinds vorig schooljaar een werkgroep met dit onderwerp be-
zig. In die werkgroep zitten twee van onze leerkrachten en zij nemen alles wat we gisteren hebben gehoord, 
geleerd, besproken mee in het tot stand brengen van een omtrent relationele en seksuele vorming. 
 
 
Winterse groet, 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 

Sneeuwpret! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


