
 
 
Nieuwsbrief 3 september 2021 
 

Agenda september 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
08-09-2021 Studiedag leerkrachten MB en LR, alle klassen vrij 
07-09-2021 Ouderavond HP kleuterklas Duco/Elise 
09-09-2021 Ouderavond HP kleuterklas Elisabeth 
13-09-2021 Ouderavond MB6  
14-09-2021 Ouderavond HP kleuterklas Ali  
15-09-2021 Ouderavond MB1, MB1B  
16-09-2021 Ouderavond MB2 en MB3 
20-09-2021 Ouderavond HP kleuters Anne-Fleur 
21-09-2021 Ouderavond LR6 
23-09-2021 Ouderavond HP4, kleuterklassen LR. 
24-09-2021 locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest 
28-09-2021 Voorlichting VO klas 5 en 6 locatie HP/MB/LR (m.u.v. klas MB6) 
29-09-2021 locatie MB Michaëlfeest, normale tijd uit 
 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

We zijn weer begonnen. Een fijne start voor jullie als ouders met jullie kinderen toegewenst. We hopen op 
een normaal schooljaar, met zo weinig mogelijk thuisonderwijs en zo veel mogelijk écht, levend onderwijs 
voor onze leerlingen, jullie kinderen.  

In deze nieuwsbrief vinden jullie praktische en inhoudelijke informatie over het schooljaar.  

Mede namens de medewerkers van drie locaties van Vrije School Utrecht,  

Ines Scheffer 

Nationaal programma onderwijs; NPO gelden                    
In het schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling onge-
veer € 700,- voor een eigen schoolprogramma voor het wegwer-
ken van achterstanden, veroorzaakt door corona en/of het verbete-
ren van het onderwijs. De scholen moeten naar aanlei-
ding van een schoolscan (probleem- en behoefteanalyse) ten aan-
zien van de onderwijsachterstanden, kansrijke interventies kie-
zen uit een menukaart, aangeleverd door het ministerie van onder-
wijs.  

Afgelopen coronatijd hebben leerkrachten voornamelijk geke-
ken wie wij zijn en wat wij willen met onze visie en hoe wij ervoor 
gaan zorgen dat wij binnen ons brede onderwijsaanbod, die de ge-
hele ontwikkeling van kinderen ten goede komt, kunnen blijven zor-
gen voor goede resultaten op rekenen, lezen en spellen, passend bij 
de schoolpopulatie.  

Het motto: Kwaliteit ontstaat in de tijd die een leerkracht krijgt om vaardigheden te ontwikke-
len en zicht te krijgen op pedagogisch- didactische stappen die genomen kunnen worden. Scho-
ling en een regelmatig reflecteren op het eigen handelen en het geboden onderwijs vergroot en verdiept de 
onderwijs competenties 



In samenspraak met de leerkrachten hebben wij de schoolscan vooral als een positieve kans be-
nut om uitgebreider dan gebruikelijk in te zoomen op de data van de onderwijsresultaten, om vervol-
gens vanuit onze vrijeschoolvisie te kijken welke interventies het beste passen bij de onderwijsvra-
gen, die er momenteel binnen onze locatie liggen.  
De vraag aan de MR is met ons mee te kijken, instemming te geven en waar nodig en waar mogelijk pas-
sende input te leveren. Volgende week vinden daarvoor de overleggen met de MR plaats.  
 

Bijlage schoolgids 
De digitale bijlage schoolgids wordt maandag aan de ouders verstuurd. Tot die tijd kun je op de website kij-
ken of je bij vragen tot de leerkracht van je klas wenden. 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Eerste schooldag kinderen 
De leerlingen van de nieuwe eerste klas werden toegezongen door 
de andere klassen van de school. Met hun voormalig kleuterleer-
krachten liepen de aanstaande eerste klassers onder de bogen 
door en werden in de grote zaal overgedragen en ontvangen door 
hun nieuwe leerkrachten. Een mooi moment; zij zijn via dit ritueel 
echte eerste klassers geworden! 

 
Startdag kleuters 
De kleuters zijn inmiddels weer begonnen, met kleine uitgedunde 
klassen. In de loop van het schooljaar worden de klassen weer 
aangevuld met vierjarigen. Op de foto zie je hoe de kleuters van de 
klas van juf Ali en meester Sjoerd pannenkoekjes aan het bakken 
zijn van hun koekjesrasp. 
 

Klas 6 is samen sterk 
Elke pauze vind je klas 6 op het zesdeklas plekje, net voorbij het 
randje van het plein. Een privilege alleen voor de zesdeklas. Een 

plek om te kletsen, te hangen of... voorbijgangers aan te moedigen. Iedereen die gedurende de pauze de 
heuvel op of afrijdt, wordt aangemoedigd door de zesdeklassers. Sommige verbaasde gezichten, maar 
vooral blije blikken bij de voorbijgangers. 
Dat de ping pong tafel is verplaatst tijdens de Uitdagen, vond de zesdeklas minder geslaagd. Samen ver-
plaatsen leek de optie, maar dat leek toch zwaarder dan gedacht. Ze beramen zich op een plan, want de 
zesdeklas heeft een missie: de ping pong tafel moet terug naar zijn oude plekje.... 

 
Startdag team HP nieuwe schooljaar      
We zijn afgelopen vrijdag 27 augustus gezamenlijk begonnen als 
op onze startdag van HP. Met een team van 30 enthousiaste  col-
lega’s. 
Het programma van de openingsdag stond in het teken van ont-
moeting, inspiratie en identiteit van onze locatie HP.  
Als opening van het schooljaar behandelden wij de Ongedrukte 
passage van Rudolf Steiner. Om meer met de inhoud vertrouwd 
te raken, gaf René (leerkracht klas 5) een inhoudelijke handrei-
king. Na 100 jaar nog altijd actueel.  
De opgave voor de vrijescholen is nog steeds actueel. Of actue-
ler dan ooit. Vanuit het bewustzijn willen wij tot een nieuwe, vrije 
verbinding vanuit de mens met de natuur en het geestelijke ko-
men. Om vanuit deze inspiratie de kinderen, klassen te begelei-
den en te onderwijzen. Daar is moed voor nodig.  
De startdag kan je zien als een inhoudelijke aanvulling op het 
jaarplan, waarin kaal en zakelijk wordt vastgelegd waar de accen-
ten dit jaar liggen. Waarom wilde ik leerkracht worden en waarom 
werk ik op deze vrijeschool? Wat heb ik te brengen? Wat wil ik 
realiseren met mijn klas, in de samenwerking met mijn collega’s 

dit schooljaar? Waar wil ik voor staan en waar heb ik lef voor nodig?  
Vervolgens hebben we met elkaar benoemd waar wij denken dat de kinderen in deze tijd behoefte aan heb-
ben en hoe wij als team de voorwaarden hiervoor kunnen scheppen. In de inhoudelijke pedagogische verga-
deringen, die op onze locatie om de week plaats vinden, werken wij als team bewust aan deze verbinding. 
Dit doen wij in onder meer in de vorm van klassen- en kind besprekingen en bijvoorbeeld door de 



inhoudelijke voorbereidingen van jaarfeesten en andere onderwerpen. In het onderbouw overleg en kleuter-
overleg vinden de praktische onderwijskundige besprekingen en scholing plaats.  
 
Hartelijke groet, 
Ines Scheffer 
  
Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat een feest om iedereen weer te mogen ontvangen op het plein zo na de vakantie. We zijn op een hele 
fijne manier gestart met de 10 klassen! De rust in de school valt deze week op. Vol verwachting en met en-
thousiasme zijn de kinderen, juffen en meesters weer begonnen en er is vanaf het eerste moment een fijne 
‘stroom’ in de school waarneembaar. Wij hopen een kleine sfeerimpressie te kunnen geven met de onder-
staande foto’s.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB klas 1 
In klas 1 wordt er geoefend met het schrijven 
van letters. Op allerlei manieren wordt dit ver-
werkt. Hier zien we bijvoorbeeld de drakenletter 
‘d’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Noodlokaal 
Helaas heeft de gemeente geen vergunning verleend voor het noodlokaal maar we geven natuurlijk niet zo-
maar op. Er is direct in de vakantie een nieuwe aanvraag de deur uitgegaan en we zijn nu in afwachting. De 
plek van het noodlokaal hebben we veranderd. Hij staat in de nieuwe aanvraag gepland op de plek waar nu 
de schuur staat bij de zandbak. Deze plek heeft waarschijnlijk meer kans van slagen. Tot die tijd zit klas 1B 
in de zaal en dat gaat naar omstandigheden goed. 
 

Studiedag 
Zoals eerder al gemeld, hebben we als team een visiedag gehad op de laatste vrijdag van de zomervakan-
tie. Tijdens deze bruisende dag hebben we ons met groot enthousiasme gebogen over o.a. de kernwaarden 
van onze locatie. Ook hebben we pijlers ontwikkeld waar we ons de komende periode intensief mee bezig 
gaan houden. De kernwaarden en pijlers geven kaders en een stip op de horizon waar we als team naartoe 
willen gaan met de kinderen. De overkoepelende visie en missie van onze locatie blijven uiteraard onveran-
derd omdat we een onderdeel zijn en blijven van de Vrije School Utrecht. 
De kernwaarden van ons team zijn Vertrouwen, Enthousiasme en Ontwikkeling. Wat dit precies zal bete-
kenen voor de keuzes die we maken binnen ons onderwijs zal een zoektocht zijn waar we ons het komende 
schooljaar over zullen gaan buigen. Uiteraard is dit een proces waar u als ouder bij betrokken zal worden. 
Komende woensdag gaan we daadwerkelijk met de invulling van de verschillende pijlers aan de slag. Wan-
neer dit allemaal helder is, zal dit gecommuniceerd worden middels de nieuwsbrief of een aparte mail. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De kop is eraf! 
We zijn dit schooljaar weer een beetje anders gestart dan vorig schooljaar, nu met alle klassen in één ge-
bouw. Heerlijk! 
Helaas hebben er nog geen verbouwingen plaatsgevonden, want ik ben nog drukdoende een geschikte aan-
nemer die tijd heeft te vinden. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden dit jaar gefaseerd in onze vakanties 
gedaan. Zodra ik hier meer over weet, horen jullie dat van mij. 
Zoals ik jullie al even in mijn mail van gisteren schreef, hebben we dit schooljaar extra gelden vanuit het Na-
tionaal Plan Onderwijs (NPO) waarmee we extra hulp in de klassen, extra scholing en extra leermiddelen 
gaan krijgen. Ik noemde al enkele voorbeelden, maar vergat ook te noemen dat onze RT-er Heleen 
Jongsma hierdoor ook al dit jaar meer uren voor extra hulp aan kinderen krijgt. (eigenlijk was de uitbreiding 
van haar functie pas in 2023 begroot) 
Hieronder stelt juf Heleen zich aan jullie voor omdat nog niet iedereen haar kent. Ook zullen enkele andere 
nieuwe medewerkers zich voorstellen. Juf Ella en meester Ian stellen zich een volgende keer aan jullie voor. 
 
Zonnige groet, 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 
 

Even voorstellen… 
 
Beste ouders, 
Een aantal ouders kennen mij al, ik loop al een jaar als Remedial Teacher hier rond 
op de Vrije school Leidsche Rijn. Nu stel ik mij ook in de nieuwsbrief voor. Ik ben 
Vrije school leerkracht, Remedial Teacher en kindercoach en werk al 10 jaar met 
veel plezier op de Vrijeschool Utrecht en nu dus in Leidsche Rijn. Ik woon in Drie-
bergen en heb een dochter van 8 jaar. Ik houd van zingen, de natuur in gaan en 
creatief bezig zijn.  
Juf Heleen 
 



 
Beste ouders van Vrije School Leidsche Rijn, 
Deze week ben ik, Annemijn de Beaufort, begonnen op school. Samen met Rozema-
rijn Tigelaar ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Ik zal mij richten 
op de kleuters en de eerste klas. 
Ik werk ook, als leerkracht, op onze locatie aan de Maliebaan, daar heb ik de derde 
klas onder mijn hoede. 
Ik zal iedere dinsdag aanwezig zijn op school. Mocht u vragen hebben kunt u mij dan 

benaderen, schroom niet. Ik ben ervoor. 
Daarnaast ben ik ook bereikbaar per email debeaufort-ib@vrijeschoolutrecht.nl. Ik zal mijn best doen de 
mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.   
Tot in de wandelgangen, tijdens een gesprek, of via de mail. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking die in het 
teken van de ontwikkeling van uw kind staat. 
Annemijn de Beaufort 
 
Beste ouders, 
Ik ben Joyce van den Ende-Leppers en samen met mijn man en twee zonen van 
14 en 16 woon ik in het pittoreske Werkhoven. Op de dinsdagen werk ik als leer-
krachtondersteuner bij de kleuters en op woensdag tot en met vrijdag neem ik, tij-
dens het zwangerschapsverlof van Helga, haar werkzaamheden waar. Vorig jaar 
ben ik gestart met de Vrijeschool Pabo omdat ik kleuterjuf wil worden. Ik ben heel 
erg blij dat ik nu hier kan komen werken. Ik leer ontzettend veel en geniet enorm 
van de fijne sfeer in de school! 
Juf Joyce 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Ilja van Laar. Sinds maart vorig schooljaar werk ik op Vrije School 
Leidsche Rijn. 
Tot de zomervakantie als invaller in voornamelijk klas 2 en nu in het nieuwe school-
jaar als vaste leerkracht van klas 1. 
De eerste dagen deze week waren erg leuk en ik heb veel zin in de rest van het 
jaar! 

Ik werk sinds 1999 als leerkracht in het basisonderwijs. Tot 2017 in Rotterdam Zuid 
en daarna een aantal jaar in Bilthoven. En nu dus op deze fijne, warme school. 

Ik heb 2 kinderen, van 17 en 19, die steeds zelfstandiger worden, waardoor ik me weer helemaal kan richten 
op een nieuwe uitdaging.  
Nog niet eerder werkte ik op een Vrije School, maar in het zoeken naar een nieuwe baan kwam het vrije-
schoolonderwijs op mijn pad en hierin komen veel puzzelstukjes van mijn leven samen. 
Naast mijn werk wandel, dans en zing ik graag. Het liefst samen met mijn partner en met vrienden. 
Juf Ilja 
 

Oproep 
Hoewel er nog geen grootscheepse verbouwing kan plaatsvinden, hierbij wel een oproep voor andere klus-
jes waar we jullie hulp goed bij kunnen gebruiken: 

• Voor ons buitenterrein zijn we al een heel eind op weg om tot een ontwerp te komen, maar zolang 
we dat nog niet opnieuw gaan inrichten, is onderhoud hard nodig. Wie vind het leuk om een paar 
uur de handen uit de mouwen te steken en het groen (bamboe in de voortuin) te snoeien, de 
erg gevaarlijke zandbak op het achterplein te dempen, het lelijke voorhek te vervangen door 
een houten hek, enzovoort? 

• In klas 1 en de klassen 4 t/m 6 willen we de muren heel graag sluieren. Een flink aantal ouders heb-
ben daar in het verleden al bij geholpen. Een leuke klus om even iets samen te doen en elkaar beter 
te leren kennen. In de klassen 4, 5 en 6 gaat het om enkele wanden die alvast gedaan kunnen wor-
den omdat daar niets mee gebeurt tijdens de verbouwing. Wie vindt het leuk om enkele uren de 
kwast ter hand te nemen? 

Meld je aan via: leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl 
 

Vooraankondiging 
Ik wil jullie op de hoogte brengen van het in wording zijnde van een initiatief van ouders, wat we ook uitge-
breid in de klankbordgroep van klassenouders hebben besproken voor de zomervakantie. 
Ouders hebben aangegeven dat zij graag één moment in de week willen gaan organiseren waarop je als 
ouders bij elkaar komt om samen koffie/thee te drinken en aan iets te werken of met elkaar te spreken. Dit 
vanuit een behoefte om weer actiever deel uit te maken van de schoolgemeenschap. We houden ons daarbij 
wel zoveel als mogelijk aan de richtlijnen van de overheid voor samenkomsten, qua aantal, afstand houden 
en ventilatie. Maar hoe fijn is het om weer iets meer samen te gaan doen?! 

mailto:debeaufort-ib@vrijeschoolutrecht.nl
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Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 


