
 
 
Nieuwsbrief 3 december 2021 
 

Agenda december 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
24-12-21 Kerstviering alle locaties. Locatie HP om 13:00 uur vrij 
25-12-21 t/m 09-01-2022 Kerstvakantie  
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Het waren drukke weken waarin klassen, kinderen, collega’s en soms hele gezinnen thuis moesten blijven 
vanwege de quarantaine. Sommige kinderen en gezinsleden waren positief en hadden daarbij stevige klach-
ten. De meeste waren gelukkig veel minder ziek. Weer anderen zaten thuis vanwege een positieve test van 
een klasgenoot van hun kind; ter bescherming dus voor anderen....voor de mensen die dat betrof soms heel 
erg lastig en dan is de quarantaine van 10 dagen soms moeilijk te begrijpen.  
We bevinden ons in een complexe tijd. Met tegengestelde meningen, met maatregelen en de invulling van 
de maatregelen die tot onvrede en soms ook tot conflicten leiden.  
 
Wij zijn als mens veel méér dan onze mening. Over welk onderwerp dan ook.  
Een collega uit Zutphen omschreef het mooi: Wij zijn allemaal een wonder van leven. Dat jij leeft, dat ik 
leef... het is een mysterie van grote schoonheid. Dat vergeten we – of laat ik het bij mezelf houden: dat ver-
geet ík - soms te zien als de meningen en tegenstellingen de boventoon gaan voeren. Dan wordt degene die 
het met mij oneens is niet meer dan een mening. Of interpretatie. Die ik al dan niet moet en weerleggen of 
bestrijden. 
 
Laten we dat vooral niet vergeten.  
 
Ik ben het hartgrondig eens met de constatering dat we in deze woelige tijden de ander reduceren tot 
zijn/haar mening. Ik vind dat ook een zeer ernstige vorm van verarming en verschraling. We maken binnen 
de teams af en toe een ronde, om te luisteren naar het verhaal van de ander. Geen discussies. Best een 
moeilijke opgave. Als leerkrachten en als team van medewerkers: als mensen en als gemeenschap; we 
proberen ons dit naar de kinderen toe immers ook met elkaar te oefenen. We zeggen iedere ochtend als 
team met elkaar voor de kinderen de volgende spreuk:  
 
Vanuit de geestelijke wereld 
is dit kind tot ons neergedaald.  
Wij hebben haar raadsels te ontsluieren, van dag tot dag, van uur tot uur. 

 

Nieuwe directeur bestuurder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De medewerkers van onze school hebben met de groei van de school 
naar drie locaties voor een nieuwe organisatie structuur gekozen, waar-
in we een coöperatie blijven, maar iedere locatie meer eigen karakter 
kan ontwikkelen, binnen de vastgestelde kaders van VSU zoals leer-
plan, organisatiestructuur en curriculum. Daarbij hoort ook een nieuwe 

bestuursstructuur en nieuwe bestuurscultuur. Sinds 1982 werd deze 

taak onbezoldigd vervult op onze school. In het begin door ouders en 
daarna door medewerkers. Per 1 januari treedt het oude bestuur (Harrie 
Stokkel en ikzelf Ines Scheffer) af en treedt de nieuwe directeur be-
stuurder aan. Haar naam is Annika Braak. Annika gaat drie dagen bij 
ons werken en zal met name de taken financiën en beheer op zich ne-
men. In de bijlage van deze nieuwsbrief stelt zij zich persoonlijk aan 
jullie voor.   



  

Advent en Sint 
De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen voor dat grote feest, en elke zon-
dag wordt er een kaarsje aangestoken van de adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We 
leven naar Kerstmis toe en stellen ons open voor dat, wat er uit de hemel naar ons toekomt. Een wat diepere 
betekenis is dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze tijd afneemt en heel zwak wordt. Je wordt 
daardoor teruggeworpen op je eigen, innerlijke licht. Het mooiste symbool hiervoor is de geboorte van het 
kind, dat vanaf zijn geboorte in ons mag gaan groeien. 
 

Sint Nicolaas: 5 december 

Bij ons gevierd op 5 december (de eigenlijke datum is 6 december) herinnert aan de bisschop van Myra, die 
vele goede daden deed. De diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. Sint Nicolaas kan een wegbe-
reider zijn voor de geboorte van het kerstkind, maar wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons leert 
hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest simpelweg gevierd op de manier die 
we allemaal kennen: dan is het, het feest van geven en ontvangen.  
 

Communicatie en ondersteuning 

Wij vinden het belangrijk dat ouders en school ook in coronatijd blijven samenwerken, om de ontwikkeling 
van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen waar nodig. Wij willen in gesprek 
met jullie blijven, ook als het soms lastig is, over wat ons met elkaar verbindt en dat is de ontwikkeling van 
het kind. Ook hierbij is luisteren, je openstellen en soms samen zoeken, van onschatbare waarde. De com-
municatie over het individuele kind vindt in principe plaats middels de mail. Er kan altijd een (bel-), (Teams-) 
of afspraak gemaakt worden voor een langer gesprek.  
Soms is de input vanuit de ondersteuningsstructuur van onze school nodig in de persoon van de Remedial 
Teacher of de IB-er. Er wordt nog steeds beroep gedaan op consulenten en begeleiders van het Samenwer-
kingsverband. 
 
Met hartelijke groet, en een fijn Sinterklaasfeest toegewenst, 

Namens de leerkrachten en medewerkers  

Ines Scheffer 

 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In dit katern lezen jullie specifieke informatie over locatie HP.  

 
Sinterklaas viering 

Een bijzonder feestelijke dag! Sint werd buiten toe gezon-
gen door de laagste klassen. In de zaal werden Sint en Pie-
terbaas ontvangen door de klassen uit de verschillende 
cohorten. Een aantal klassen hadden zich in de muziekles-
sen bij Roel Vogel voorbereid met het instuderen van een 
mooi of grappig lied. Het plezier spatte er vanaf! 
Daarna maakte Sint en zijn trouwe Piet een ronde langs de 
klassen. Met afstand en ventilatie natuurlijk.  
Bij de kleuterklassen vervulde hij de wat plechtige rol  van 
goedheiligman: hij las het Adventsverhaal aan de kinderen 
voor. In de hoogste klas, klas 6, mogen de leerlingen geheel 
volgens onze schooltraditie alles wat ze willen aan Sint vra-
gen….  
In onderstaande foto zien jullie de icoon van Sint Nicolaas, 
zoals we die van een grootvader van twee leerlingen van 
onze school geschonken kregen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studievergadering differentiëren 
Met hulp van Lisette Stoop hadden wij gister een studievergadering voor de onderbouw leerkrachten (1 tot 
en met 6) over differentiëren. We hebben met elkaar gesproken over de inzet van instructietafels en geoe-
fend met differentiëren met betrekking tot rekenen. Wat zijn warm makers, hoe geef je een korte directe in-
structie en hoe houd je de alle leerlingen betrokken bij de les? Lisette Stoop komt vanuit de BVS en coa-
chend de leerkrachten niet alleen theoretisch en inhoudelijk, maar komt ook in de klassen kijken naar de 
collega’s. Dit is de derde studievergadering met Lisette dit schooljaar.  

 
Tweede advents viering 
Het ouderkoor zingt ook aanstaande maandag,  tweede advent weer voor 
jullie, buiten op het schoolplein. Dat doen zij wonderschoon! 
Daarna wordt de grondsteenspreuk van onze school voorgelezen voor wie 
van de ouders dat horen wil. Een grondsteen spreuk is een spreuk die de 
grondleggers van onze school (ouders en leerkrachten samen) 40 jaar gele-
den met elkaar geformuleerd hebben. Onze kernwaarden zijn erin opgeno-
men. 
In de zaal wordt de Tweede advent gevierd met een verhaal voor de leer-
lingen in verschillende cohorten, met afstand tussen de klassen. Uit iedere 
klas mag een kind een kaarsje aansteken aan de Adventskrans en hiermee 
de klassenmaat 
 

Rol van ouders en rol van leerkracht op HP 

Ouders vervullen een positieve rol als ze belangstellend en opbouwend kri-
tisch het gebeuren in de klas en de school volgen en helpen daar waar ouderhulp gevraagd wordt. Super fijn 
dat dat elke keer weer lukt!  
Vooral nieuwe ouders hebben vaak allerlei vragen over het onderwijs. Het is goed die vragen in alle open-
heid te stellen aan de leerkracht van je kind en mede daardoor samen te bouwen aan de sfeer van vertrou-
wen en tolerantie.  
De leerkrachten staan open voor de ouders en informeren hen goed over het onderwijs en de visie van de 
school en hun visie over de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en het individuele kind. De leerkracht 
staat op zijn/haar beurt open voor feedback. Dat zelfde geldt voor de schoolorganisatie en de schoolleider.  

 
Rol van antroposofie. 
Naast en door de professie van leerkracht heen laten leerkrachten zich op onze school -mede- inspireren 
door de antroposofie. Dit omvat een gedachtegoed over vrijheid (Filosofie van de vrijheid) en heeft ook een 
spirituele kant. De inzichten waarmee mogelijke bruggen geslagen kunnen worden tussen aarde en kosmos, 
tussen mens en het geestelijke, tussen werkelijkheid en idee/ideaal.  
Je door antroposofie laten inspireren houdt in dat ieder die op school werkt een persoonlijke ontwikkelings-
weg gaat, met als doel zich uiteen te zetten met het antroposofisch mensbeeld en de daarop gebaseerde 
vrijeschoolpedagogie.  
Dit eigen maken doet ieder op zijn/haar eigen wijze. Dit is zeer persoonlijk en ook een vrij proces. De erva-
ring van de leerkracht zelf en het eigen inzicht zijn daarbij van doorslaggevend belang.  
Dit betekent niet dat de leerkracht antroposofie onderwijst aan de kinderen. Dat is absoluut niet de bedoeling 
van het vrijeschoolonderwijs. Dit betekent wel dat de leerkracht pedagogisch autonoom is. Ouders noch 
schoolbestuur noch schoolbegeleidingsdienst bepalen wat de leerkracht pedagogisch met of voor de kin-
deren doet. Vanzelfsprekend zijn kaders in de vorm van wettelijke voorschriften, ethische en morele kaders 



en onderlinge afspraken waaraan de leerkracht zich dient te houden. En het leerplan vormt hierin een be-
langrijk richtsnoer met vastgesteld doelen. Hoe de leerkracht de doelen haalt, is aan de autonomie, is een 
belangrijk gegeven voor de leerkracht, ouders en kinderen. 
De leerkracht heeft de taak om de pedagogische houding, opvattingen en gedrag inzichtelijk en aanvaard-
baar te maken voor de ouders, juist ook waar deze andere uitgangspunten hanteren dan de leerkracht zelf. 
De pedagogische autonomie heeft pas dan zin en betekenis, wanneer de leerkracht op een heldere en af-
doende manier communiceert en verantwoording aflegt aan de ouders. Daarbij zal de leerkracht nooit de 
autonomie van de ouders in de weg staan, om hun kinderen op hun manier op te voeden. 
Ook dit behoort tot de ontwikkelingsweg van de leerkracht.   
Binnen het team spreken wij hierover in onze Inhoudelijke Pedagogische vergaderingen. 

 
Klas 3 
In de derde klas gaat de vertelstof over het oude testament. Op de foto 
staat de ark van Noach afgebeeld. De leerlingen mochten er iedere dag 
een dier bij tekenen. Vorige week donderdag deed de klas een reken-
spel in de vorm van Kapla King en 
vrijdag had de klas een levenskunst 
les over schaamte.  
 
Namens de leerkrachten,  

 
Ines Scheffer  
Schoolleider  
Vrije school Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katern Maliebaan 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ondanks het gegeven dat we in een tijd leven waarin elke dag nieuwe verrassingen en uitdagingen ont-
staan, draait de Maliebaan op volle toeren. Er blijft gelukkig ruimte voor ontwikkeling naast de brandjes die 
hier en daar geblust moeten worden. Wij willen jullie als ouders bedankten voor de flexibiliteit, de warme 
woorden en de bereidheid om de nieuwe maatregelen netjes op te volgen. Ook al zien we elkaar weinig, 
toch is er een ‘we dragen dit samen’ voelbaar. 
 

Sinterklaas 
Vandaag hebben we hoog bezoek gehad van Sint 
en Piet. Het was allemaal net iets anders dan we 
gewend zijn en we miste onze leerlingen die nood-
gedwongen thuis zitten. Toch was het een adem-
benemend mooi en warm feest. De kinderen heb-
ben geweldige cadeaus gekregen en Sint en Piet 
zijn verwend met muziek, tekeningen, gedichten, 
vragen, etc. Voor de kinderen die thuis zitten, zijn 
Sint en Piet speciaal online gekomen. 
 
Op naar het volgende feest en hopelijk binnenkort 
weer met een volle school! 
 
 



 

Duifje vertrekt 
Duifje onze leerkrachtondersteuner heeft helaas besloten bij ons op school te stoppen. Dit houdt in dat we 
een ongelofelijk enthousiaste, hardwerkende, humoristisch (en nog heel veel meer) collega gaan missen. 
Duifje is een aantal jaar geleden op de Maliebaan komen werken om werkdruk bij leerkrachten weg te ne-
men door apart met kinderen te werken, boekjes te kopiëren, te helpen bij het voorbereiden van lessen, etc. 
Het potje (werkdrukgelden) waaruit Duifje betaald werd, blijft bestaan maar de invulling zijn we als team 
momenteel aan het evalueren. Doordat we als team doorontwikkelen lukt het steeds beter om meer kinderen 
in de klas te bedienen. Daardoor kunnen we de leerkrachtondersteuner ook voor veel andere zaken inzetten.  
De komende weken gaan we dus kijken hoe we het de werkdrukgelden gaan inzetten zodat de werkdruk ook 
echt afneemt. Juf Femke en juf Emma zullen tot de kerstvakantie een extra dag komen werken om het ont-
staande gat op te vullen door het vertrek van Duifje. Dit geeft het team ruimte om zorgvuldig een besluit te 
nemen. 
 
Duifje heeft nog een stukje geschreven voor jullie als ouders. Zie hieronder. 
 
Juf Duifje heeft afscheid genomen 
Lieve ouders van Maliebaan, 

Vorige week heb ik mijn laatste dag gewerkt als leerkrachtondersteuner.  

Met veel plezier heb ik vier jaar gewerkt met kinderen in kleine groepjes, klassen overgenomen, actief mee-

gedacht over koers en beleid, koffie gehaald, cito’s nagekeken etc. Toch vertrek ik omdat ik meer luchtigheid 

in mijn leven wil en daar hoort een kortere reistijd bij (ik fiets uit Driebergen) en een school die geen coöpe-

ratie is. De mensen van Maliebaan, het team, de kinderen en jullie als ouders zal ik zeker missen.  

Dank voor jullie vertrouwen, actieve meedenken en meehelpen. Ik bewaar gouden herinneringen aan bak-

kende ouders, spinnende ouders, ouders met originele smoesjes aan de telefoon, zingende ouders, de op-

luchting en dankbaarheid van ouders op de tramaanslag-dag, de zoemende bezigheid in de lerarenkamer op 

jaarfeestdagen (pre corona). Het ga jullie goed en tot ooit! 

Knipoog, Duif 

Oproep!! 

We hebben een prachtige en uitgebreide collectie biblio-

theekboeken voor alle onderbouwklassen op school staan! 

We zoeken ouders die, als alles weer open mag, 1 of 2 och-
tenden per week van 8.30- 9.30 uur boeken kunnen uitlenen 
aan de leerlingen. 
We denken aan de woensdag- of vrijdagochtenden. Mocht je 
alleen op andere dagen kunnen? In overleg kan er veel! 
Je helpt de kinderen met het kiezen van boeken en zorgt dat 
het systeem op orde blijft zodat alles makkelijk te vinden is.  
 
Ben je enthousiast? Stuur je reactie naar : 
f.haen@vrijeschoolutrecht.nl 
 
 

mailto:f.haen@vrijeschoolutrecht.nl


Zandbakzand 
Door ziekte kon het zandbakzand niet doorgaan vorige keer 
Maar Sint probeert het gewoon nog een keer 
Hopelijk gaat het aanstaande woensdag wel lukken 
En kunnen onze kleuters hiervan de vruchten gaan plukken. 
 
Dus ziet u 10 kuub zand op onze stoeprand staan 

Dan weet u: het is doorgegaan! 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
 
 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Geen uitgebreide tekst van mij dit keer. 
Ik wens jullie allemaal een heel mooi en ontspannen Sinterklaasfeest toe! 
 
Hartelijke groet, 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 

 
 
 
Adventstijd 
Het adventstuintje lopen in de kleuterklas van juf Bien… 
 

 
 
 
 
 
 



 
Hij komt! Hij komt! 
 

 
Knutsels in de klas van juf Bien 

 

 
En… vandaag was hij er! 
 

   

           
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Houtbewerking in klas 5 
Over Griekse mythen, vazen en figuurzagen... 
In klas 5 zijn we tijdens houtbewerking aan de slag gaan met het 
zelf ontwerpen figuurzagen, beschilderen en netjes afwerken van 
onze Griekse vaas / potloodhouder. Een eigen ontwerp bedenken 
en tekenen, overzetten op hout, de figuur uitzagen met gaten erin, 
netjes afwerken met schuurpapier, zagen in de houtwerkbank, 
boren, vijlen en schuren, de houtbrander, lijmen en timmeren! 
Super om dan te horen: ik ben echt trots op mijn Griekse vaas! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitendag kleuterklas juf Wendy 
 

 
Een poppenspelletje in het amfitheater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingezonden mededelingen: 

 

 
 


