
 
 
Nieuwsbrief 2 juli 2021 
 

Agenda juli  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
5 juli Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij. 
12 juli Ouderavond MB4.  
15 juli Laatste schooldag klas normale tijd uit. Alle locaties klas 6 en kleuterklassen. 
16 juli Laatste schooldag 10:30 uit. Alle locaties klas 1 t/m 5.  
17 juli t/m 29 aug Zomervakantie 
 
Agenda augustus 
30 aug  Eerste schooldag. Kleuters starten om 9:30 uur. Alle klassen om 13:00 uur vrij. 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie met praktische en inhoudelijke informatie over de school. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Over twee weken is het grote vakantie. Voor die begint moeten er getuigschriften worden geschreven en 
moeten de laatste zaken met betrekking tot het schoolwerk worden afgerond in de lessen. Een intensieve tijd 
van afscheid nemen van bijvoorbeeld de oudste kleuters, die naar de eerste klas zullen gaan.  
Daarnaast nemen wij afscheid van een aantal oude vertrouwde collega’s. Peggy Ravoo (handvaardigheid en 
handwerken HP) en Marrie Aaij (kleuterleerkracht MB) en Michel Korver (leerkracht LR); alle drie zijn het 
oudgedienden die onze school groot hebben helpen maken, meer dan 25 jaar lang. In 5 jaar tijd is Vrije 
School Utrecht op vraag van ouders met 300% gegroeid. De inzet van leerkrachten, vanuit hun hart, maakte 
dit mogelijk. Ieder droeg op zijn/haar eigen wijze een steentje bij vanuit eigenzinnigheid en de oprechte over-
tuiging dat onze vorm van onderwijs meer is dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toe-
komst; Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.’ 
(Griekse wijsgeer Heraklitis) 
 
Namens de collega’s dank hiervoor!  
We zullen de drie afscheiden op passende wijze vieren! 
 
Vrijeschoolpedagogie 
In de vrijescholen brengen (kleuter)leerkrachten samen het leerplan in de praktijk. Zij vormen samen met de 
onderwijsondersteunende collega’s, zoals de intern begeleider en overige leerkrachtondersteuners, het 
team, dat wekelijks vergadert en verantwoordelijk is voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische 
kant van het onderwijs. Het antroposofisch mensbeeld biedt de leerkrachten de mogelijkheid om inzicht in 
het kind te krijgen. Vanuit dit inzicht wordt de klas begeleid en de kinderen opgevoed en onderwezen. Hoe-
wel onze visie geen lesstof voor de kinderen vormt, is het essentieel dat ouders de vrijeschoolpedagogie 
onderschrijven. Natuurlijk willen wij ook kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dat is waar we gezamenlijk 
aan werken. Aankomend schooljaar hebben we extra budget vanuit de NPO gelden om een kwaliteitsslag te 
maken, die we met name op het gebied van rekenen en taal willen inzetten. Niet door echte vrijeschoolvak-
ken te verminderen, maar door de tijd die we hebben nog beter te besteden. Scholing op het gebeid van 
differentiatie en instructie is daarbij onze prioriteit.  
 
Toneelstukken op onze school 
Bij het vakgebied Taal is aangegeven dat de leerlingen een rol in een toneelstukje leren spelen en improvi-
seren. Het uitbeelden van leerstof of verhalen gebeurt al in de kleuterklassen. Verhalen nemen in het vrije-
school onderwijs een belangrijke plaats in. Uit deze verhalen wordt van tijd tot tijd door de leerkracht een 
keuze gemaakt voor een toneelbewerking. In de lagere klassen worden allerlei onderwerpen uit de leerstof 
uitgebeeld. Het dramatiseren biedt een identificatiemogelijkheid bij uitstek en wordt daarom als een belang-
rijk didactisch en pedagogisch middel gebruikt. Met behulp van kleding en attributen kruipen de leerlingen 
a.h.w. in de huid van wat ze uitbeelden. Alle kinderen doen mee met spel en toneel. In de lagere klassen 
treden de kinderen meestal groepsgewijs op: enkele kinderen vertolken samen een rol, soms maakt één 
kind zich los en spreekt solo, een 'koor' van kinderen reciteert het verhaal, verbindt de dialogen. In de hoge-
re klassen treden de leerlingen vaker solistisch op. De leraar houdt bij de rolverdeling rekening met pedago-
gische motieven. Zo wordt niet altijd gekozen op grond van de beste prestaties. Er wordt naar gestreefd een 
stuk te kiezen, aan te passen of zelf te schrijven, gericht op bepaalde leerlingen of de hele groep, vanuit het 
besef wat voor psychosociale betekenis de identificatie met een rol kan zijn en wat voor uitwerking een ge-



dramatiseerde 'boodschap' kan hebben. Zo kan het toneelspelen mede een functie vervullen om bij leer-
lingen eventuele blokkades te doorbreken of eenzijdigheden te harmoniseren.  
De toneelstukken worden opgevoerd voor de andere klassen en voor de ouders. Van jongs af leren kinderen 
zodoende het podium te betreden en hun zelfvertrouwen op te bouwen door iets 'over het voetlicht' te bren-
gen. In de hoogste klassen verzorgen de leerlingen in overleg met de groepsleerkracht decors en kostume-
ring zelf, eventueel met assistentie van ouders. Zij beseffen meestal terdege dat het publiek verlangt dat het 
spel goed overkomt en zij zijn ontvankelijk voor toneelmatige aanwijzingen 
 
Monitoring sociale veiligheid 
Scholen zijn wettelijk verplicht jaarlijks de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Afgelopen week 
hebben we hiervoor weer de vragenlijsten over het beleven van veiligheid op onze school en in de klassen. 
afgenomen. Indien nodig ondernemen wij actie.  
 
Mede namens de medewerkers van drie locaties van Vrije School Utrecht, 
Ines Scheffer 
 
Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag 2020, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening is vastgesteld en is beschikbaar 
via onze website https://www.vrijeschoolutrecht.nl/actualiteiten/jaarverslag-2020/ 
 
Katern Hieronymusplantsoen 
Algemeen 
Het Sint Jansfeest werd klein gevierd, met vuur en dansen op het plein voor de kleuters en een vuur, zang 
en de opvoering van een gekke klucht door de leerkrachten voor de klassen 1 tot en met 6. We kregen hier-
bij hulp van de leerlingen van klas 4 die muziek maakten!  
Heerlijk even uitbundig en gek doen. We hopen natuurlijk wel dat jullie er aankomend jaar weer bij zijn en 
ook zullen genieten van onze schooltraditie 
 

   
 
Klas 2 op Buitendag op Rotsoord 
Onder begeleiding van ouders kookten de leerlingen van klas 2 afgelopen dinsdag op de buitendag op Rots-
oord, een heerlijke groentesoep met broodjes en maakten zij een mooi werkstuk van hout.  
 

 

  



Eindtoneelstuk klas 6 Momo en de tijdspaarders 
Het geweldige theaterstuk van klas 6 ging over het verhaal van Michael van der Ende: Momo en de tijd-
spaarders en gaat over het kind Momo. Momo woont in een amfitheater buiten de stad en heeft niet veel 
geld en opvoeding gehad. Na een bezoek van een familie wordt ze geholpen en mensen gaan naar haar 
toe, omdat ze zo goed kan luisteren. Maar op een dag komen grijze mannen in pakken. Met altijd een sigaar 
in de mond. Niemand let op ze, maar Momo wel. De mannen heten de tijdspaarders. Ze gaan naar mensen 
toe en vertellen hoeveel tijd ze nog hebben en hoeveel tijd ze kunnen sparen. Al de gespaarde tijd gaat naar 
de grijze mannen toe…Maar dan ontmoet Momo meester Hora en zijn schildpad Cassiopeia. Hij vertelt dat 
de tijdspaarders eigenlijk tijddieven zijn….. Een spannend en nog immer actuele literaire klassieker.  
 

 
 
Klas 5 kamp en wint de Bright Ideas Games 2021 
De leerlingen van klas 5 hebben een geweldig kamp gehad in Buren, aan de Linge. Daarnaast werd afgelo-
pen donderdag de Bright Ideas Games 2021 gewonnen. Klas 5 deed mee aan de Bright Ideas Challen-
ge. De challenge daagt leerlingen uit om ideeën te bedenken die ervoor zorgen dat ons leven in 2050 scho-
ner, zuiniger en slimmer is. Zij hebben nagedacht over oplossingen voor drie uitdagingen: We moeten an-
ders wonen, we moeten ons anders verplaatsen en we moeten anders produceren. 
Van de 500 scholen die meededen is het idee van : Jonah, Rohan, Borre, Dutch en Juka gekozen als één 
van de beste 5 in de categorie wonen.  
De jongens bedachten een eiland dat afval uit de oceaan opzuigt en verbrandt tot energie voor de bewoners. 
Aan alles was gedacht, ook aan de vissen die niet meegezogen konden worden. Compleet met vele techni-
sche bouwtekeningen heeft dit idee de jury overtuigd.  
Door dit idee mochten we meedoen aan de Bright Ideas Games, een live online spel waarbij vragen over 
duurzaamheid en energie moesten worden beantwoord en een toren worden gebouwd van marshmallows 
en satéprikkers.  
Met een ruime voorsprong in punten werd de uitslag toch in spanning afgewacht. Maar met confettiknallers 
en luid gejuich werd de VSU tot winnaar van de Bright Ideas Challenge 2021 benoemd.  
Naast de vermelding van winnaar zullen we kunnen gaan genieten van technisch robot lego, een lavalamp 
en een trofee. 
 

 
 
 
 



Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Wij hebben de afgelopen week ontzettend genoten van al het leven op het schoolplein tijdens het halen en 
brengen van de kinderen. Hier en daar is er een klein beetje extra waakzaamheid nodig vooral bij het begin 
en eind van het ‘gangetje’. Het is belangrijk dat deze plekken vrij blijven zodat de doorstroom niet belem-
merd wordt. We willen iedereen bedanken voor het zo goed mogelijk naleven van de regels. Hierdoor blijft 
dit mogelijk. 
 
Studiedag 
Volgende week maandag zal de school dicht zijn voor de kinderen en vindt er een studiedag plaats. Tijdens 
deze studiedag gaan we o.a. met elkaar kijken naar de inzet van de NPO gelden. Daarnaast zullen we ver-
der gaan met de onderwerpen visie en identiteit rondom verschillende onderwerpen. 
 
Formatie  
 
Klas 1A 
Voor komend schooljaar mogen we juf Kim Bollen verwelkomen als onze leerkracht van klas 1A. Zij zal zich 
net als de andere nieuwe leerkrachten t.z.t. voorstellen aan de school. Met de komst van juf Kim hebben we 
volgend schooljaar voor iedere klas een leerkracht staan. Dat is helaas in deze tijden geen vanzelfsprekend-
heid meer. 
 
Handwerken 
Juf Suzanne Taylor zal volgend schooljaar de nieuwe handwerk en handvaardigheid leerkracht worden. 
Daarmee hebben we een duurzame oplossing voor beide vakken. 
 
Gym 
Tobias Kuyper is de nieuwe gymleerkracht voor de Maliebaan. Hij zal op de donderdagen de gym verzorgen 
voor de klassen 2 t/m 6. Hiermee gaat een grote wens in vervulling aangezien we nu een vaste ervaren 
gymleerkracht hebben op school en ook dit vak meer geborgd is binnen de school. Uiteraard zijn we erg 
dankbaar voor de inzet van meester Duco, juf Lieselotte en juf Irene voor het invallen/opvangen van de gym-
lessen. Tot de zomervakantie blijft de capoeira doorgaan. 
 
Intern begeleider 
Via deze weg wil ik u als ouder informeren dat ik na de zomervakantie niet meer werkzaam zal zijn op de 
Vrije School Utrecht. Ik heb besloten mijn werkzaamheden elders voort te zetten. Ik bedank u voor het in mij 
gestelde vertrouwen en de prettige gesprekken de afgelopen maanden.  
Groet, Eefje Brouwer 
 
Wij gaan nu de laatste 2 weken van het schooljaar in. Deze weken zijn erg druk voor alle medewerkers. Het 
kan dan ook voorkomen dat er onvoldoende tijd is voor gesprekken. Deze zullen dan na de zomervakantie 
plaatsvinden. Wij hopen op uw begrip in deze periode. 
 
Alvast een fijn weekend, 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
Kamp klas 6 (door klas 6) 
Het was super leuk om met de pico’s te zeilen, omdat je met z’n tweeën in de boot zit. Dan kan je gezellig 
kletsen. De ene bedient de schoot en de ander stuurt. Het was ook super leuk om expres om te slaan. 
Ze zeiden wel dat de boot snel kon omslaan. Dat lukte alleen als je expres schuin ging en aan de mast ging 
hangen. We deden ook een dropping, die was ook super leuk. Je moest soms zomaar de bosjes in duiken, 
maar je moest wel uitkijken dat je niet in de sloot belanden.  
Wende, Hazel en Floor 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
las 5 
Klas 5 heeft een topdag gehad op schoolreis. Niemand heeft het droog gehouden en dat zorgde voor de 
grootste lol! We startten met kanovaren waarbij iedereen nog binnenboord bleef. Samenwerking was echter 
wel vereist! Na de lunch hebben we grenzen verlegd op het survivalparcours. We eindigden met de opdracht 
om via touwen droog naar de overkant te  komen. Uiteindelijk vond gelukkig niemand het erg dat dit niet 
lukte! 
 

 
 
  



Katern Leidsche Rijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
           Deze week hadden 
           we een (school)ekster 
           op bezoek 
 
           Bordtekening klas 2 
 
Gevonden voorwerpen 
Zoals jullie al is opgevallen zetten we al een hele tijd vrijwel dagelijks een kar met gevonden voorwerpen 
neer op de parkeerplaats. De hele volgende week zullen we dat nog eens doen en de spullen die op vrijdag 
9 juli aan het eind van de dag over zijn, zullen of worden weggegooid of naar de kringloop gebracht worden. 
Kijk dus nog even in de kar! 
 
Bijenperiode in klas 2 
 

   
 
Sint Jansfeest 
De kleuters dansten, zongen en sprongen in Natuurspeeltuin De Hoef… 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
De onderbouwklassen vierden Sint Jan bij de Haarrijnse plas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Afscheid meester Michel 
Vanmiddag hebben we het afscheid van meester Michel gevierd. Dat hebben we 
onder andere gedaan door met elkaar te dansen, één van de passies van Michel, 
waarbij we allemaal via een koptelefoon dezelfde muziek hoorden onder begeleiding 
van een DJ.  
 
Oproep 
De verbouwingswerkzaamheden lopen vertraging op doordat het moeilijk is in deze 
tijd een aannemer te vinden die tijd heeft om de werkzaamheden te verrichten. 
Vanochtend tijdens het overleg van de klankbordgroep van klassenouders, waarbij 
ook een MR-lid aanwezig was, werd geopperd om ook samen met ouders het ge-
bouw te ‘verbouwen’ en bijvoorbeeld samen te schilderen zoals we dat ook in het 
eerste jaar van onze school hebben gedaan. Dat bracht mij op het idee om hierbij een 
oproep te doen voor ouders die het leuk vinden om met elkaar mee te helpen 
(ver)bouwen aan een nieuwe fase van ons schoolgebouw: Als je handig bent en met 
zorgvuldigheid kunt slopen, meld je dan aan. Dan maken we een ploegje van ouders 
die één of twee dagen, zaterdag 17 juli en/of maandag 19 juli, de handen uit de mou-
wen willen steken! Mail naar: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl. 
 

 
Bericht van de Medezeggenschapsraad deelraad Leidsche Rijn 
Wie zijn de leden van de deelraad MR-LR? 
Dat is nu te zien op de flyers die hangen in de gang en op het noodgebouw. Alle 
leden van de MR kun je  hier  vinden op de website. Er wordt hard gewerkt om 
onze meest recente verslagen op de website te plaatsen. 
Spreek ons gerust aan met je ideeën en/of vragen. Of mail naar MRvrije-
school@gmail.com. 
 
  
 
 

 
 
 



 
Ingezonden mededelingen: 
 

Werken & leren in de antroposofische kinderopvang of als On-

derwijsassistent Vrijeschool? 

 

            
Kom dan studeren bij een van onze opleidingen aan de School-vAK in Utrecht!  

Voor meer informatie & aanmelden kijk op www.school-vak.nl. 

 



 

 
 
 
 

 



 

Kinderkoor in Utrecht 
 

KK030 

Een creatief en stoer kinderkoor waar zangkwaliteit en zangplezier hand in hand gaan. Een kinderkoor 

dat divers repertoire zingt uit alle genres, van over de hele wereld én waar kinderen zelf nieuwe liedjes 

maken in samenwerking met componisten en muzikanten. Waar je leert zingen met je hele lijf en waar 

gewerkt wordt aan expressie en theatraliteit. 

 

 

Wanneer 

Repetities zijn op maandagmiddag 

15.15-16.15 groep 9-13 jaar 

16.30-17.15 groep 5-8 jaar 

 

13 sept 2021 (proefles) - 20 juni 2022 m.u.v. schoolvakanties 

Twee concerten: zondag 6 feb en 26 jun 2022 

 

Plaats 

We repeteren in de Garage – Rotsoord 24 

 

Tarieven  

groep 5-8 jaar: €235 

 groep 9-13 jaar: €280 

 

 

Aanmelden en meer info: 

Hanne van de Vrie | info@hannevandevrie.nl | 0618043632 | www.hannevandevrie.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Vrouwenkoor in Utrecht 

 

Vrij Vocaal bestaat uit circa 20 zangeressen. We zingen meerstemmig en divers repertoire: wereldmu-

ziek, (licht) klassieke stukken, vrije school liederen en hedendaags repertoire. We zingen zowel a capella 

als met instrumentale begeleiding. We werken aan stemvorming, muzikale expressie en samenzang. 

Noten kunnen lezen is niet per se nodig, maar wel handig. Zang- en koorervaring is fijn. Het plezier in 

samen zingen staat voorop waarbij we de muzikale uitdaging opzoeken.  

 

 

Wanneer 

30 repetities op donderdagavond 20.00-22.00 

 

23, 30 sept | 7, 14, 28 okt | 4, 11, 18, 25 nov | 2021 

13, 20, 27 jan | 3, 10, 17, 24 feb| 10, 17, 24, 31 maart | 7, 14, 21, april |12, 19 mei | 

Repetitiemiddag 22 mei | 2, 9, 16, 23 juni | 2022 

 

Concert zondag 31 okt 2021 & zondag 19 juni 2022 

 

  

Waar 

Zaal van Vrije School Utrecht – Hieronymusplantsoen 3, Utrecht 

 

Aanmelden en meer info 

Deelname voor het hele seizoen €225 

 

Wil je ook zingen in Vrij Vocaal? Neem dan contact op om kennis te maken en een stemtest te doen. 

 

Hanne van de Vrie | info@hannevandevrie.nl | 06-18043632 | www.hannevandevrie.nl 

 


