
 
 
Nieuwsbrief 5 november 2021 
 

Agenda november 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
08-11-21 Ouderavond klas MB kleuterklas Léanne  
09-11-21 Ouderavond klas MB kleuterklas Femke 
10-11-21 Ouderavond klas MB kleuterklas Lieselotte 
11-11-21 Sint Maarten alle 3 locaties, locatie HP om 13.00 u. vrij 
12-11-21 Studiedag leerkrachten LR, alle klassen vrij 
15-11-21 Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij 
18-11-21 Ouderavond klas LR 2 
 

Agenda december  
03-12-21 Sinterklaasfeest alle locaties om 13:00 uur vrij 
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),  
 
Er zijn nogal wat liedjes over Sint-Maarten. Wie was hij?  
Sint Maarten is een volksheilige, Martinus van Tours genoemd. Hij speekt zo tot de verbeelding door een 
ogenschijnlijk eenvoudige daad van barmhartigheid en naastenliefde. Sint Maarten leefde ongeveer van 316 
tot 400 en op zestienjarige leeftijd ontmoette hij voor de stadspoort van Amiens een halfnaakte en totaal 
verkleumde bedelaar. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf de bedelaar, die 
een aalmoes vroeg, de helft.  
’s Nachts zag hij een engel met zijn weggeschonken mantelhelft, die tot hem sprak: ‘Wat je aan de bedelaar 
gaf, heb je aan mij gegeven”. 
Voor deze schijnbaar eenvoudige daad werd Maarten als heilige in de historie vereerd. Het was in die tijd 
iets volkomen nieuws om zo’n daad van liefde voor de medemens te stellen. Uiteindelijk werd Maarten bis-
schop en is schutspatroon van het de stad (en voormalig bisdom) Utrecht, wat zichtbaar is in het wapen van 
de stad: een halve rode mantel, met daaronder het witte ridderkleed. 
In Utrecht zijn veel beelden en afbeeldingen van Sint Maarten te vinden: de windroos op de Dom, de kloos-
tergang en voordeur van de Domkerk bijvoorbeeld. Ga hier eens met je kind kijken!   
Zou ik het doen, een zwaard of mes nemen en mijn enige jas in twee stukken snijden en de helft wegschen-
ken? Zie jij het jezelf doen?  
In de nieuwsbrief vind je meer achtergrondinformatie over waarom we dit feest vieren op onze school.   
 
Namens de leerkrachten en medewerkers een mooi feest toegewenst! 
 
Ines Scheffer  

Achtergrondinformatie Sint Maarten:  
Spirituele betekenis  
Het lichtje in de knol symboliseert het licht dat je in jezelf brandend houdt, 
de goddelijke vonk. Het licht buiten neemt in deze periode af, het innerlij-
ke licht neemt toe. Dat is het ene thema van het feest: het licht koesteren 
en behoeden. Daarom kiezen we ook voor kaarslicht en niet voor fiets-
lampjes. Het andere thema is: geven en delen. Geef niet alles weg, maar 
houd ook nog iets voor jezelf. Palliatieve zorg, de zorg voor stervenden, 
heeft zijn naam aan Sint Maarten te danken; de Latijnse naam voor man-
tel is namelijk ‘pallium’. Als lampion wordt een uitgeholde knol (suikerbiet,  

wortel of pastinaak) gebruikt. Pompoenen zijn ook mooi, maar hebben als nadeel dat ze associëren met 
Halloween, een heel ander feest dat op 31 oktober wordt gevierd. De knollen worden versierd met zon, 
maan en sterren en afbeeldingen van Sint Maarten en de bedelaar. 

 



Verbinding met de kringloop van de natuur 
In het Sint Maartensfeest zijn oude Germaanse gebruiken opgenomen. In de Germaanse tijd vond de jaar-
wisseling rond half november plaats. Boeren hingen de laatste knol van het land met een lichtje erin aan de 
schuurdeur: de oogst en het vee is binnen, de slacht kan beginnen. Sint Maarten is ook schutspatroon van 
slagers en wijnbouwers. Dit oude jaarwisselingsmoment wordt soms ook wel gezien als het begin van de 
grote adventstijd: 40 dagen voor Kerst- en het eerste lichtfeest. 
Op 11 november werden de grote Sint-Maartensvuren ontstoken. Dit gebruik gaat terug op een Germaans 
feest ter ere van Wodan. Men bracht dankoffers en stak reinigende vuren aan om de vruchtbaarheid van het 
land en vee te bevorderen. Als dank voor de oogst en bescherming afsmekend voor de donkere wintertijd 
werden zogenaamde ommegangen gehouden. Dit gebruik bleef bewaard in de Sint Maartensoptochten. 
Kinderen trokken met lampions of uitgeholde rapen, knollen en kalebassen met een kaarsje langs de deur 
voor snoep en fruit 
 

Onderzoek onderwijsaanbod en -behoefte basisonderwijs Utrecht 
De gezamenlijke schoolbesturen in Utrecht willen onderzoek doen naar de demografische ontwikkelingen 
van het aantal 4-12 jarigen in Utrecht om zo zicht te krijgen op de veranderingen op wijkniveau. Een onder-
deel van dit onderzoek is daarnaast om inzicht te krijgen in de wensen/behoefte van ouders ten aanzien van 
het onderwijs voor hun kind(eren). Wat vinden zij belangrijk in de school van en het onderwijs voor hun kind? 
Hiervoor zal een enquête onder ouders worden gehouden die een (of meerdere) kind hebben in groep 1 t/m 
4 (kleuterklas en klas 1 en 2). 
 
Voor de enquête zullen ouders benaderd worden door KBA Nijmegen. Als school verstrekken wij de mail-
adressen van de betreffende ouders en de 4-cijferige postcode van het woonadres. Het delen van deze ge-
gevens door de schoolbesturen is toegestaan, omdat in de AVG voor wetenschappelijk of historisch onder-
zoek en voor statistische doeleinden een uitzondering wordt gemaakt op de regel dat persoonsgegevens 
niet voor andere doeleinden mag worden verwerkt. 
 
Wij hebben ook ingestemd met dit onderzoek, daar wij ook graag inzicht willen hebben in de ontwikkelingen 
en m.n. ook de behoeften/wensen van ouders. 
 
Wij hopen daarom ook op uw medewerking aan dit onderzoek. De planning is dat begin december de vra-
genlijsten per e-mail worden uitgezet 
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s),verzorger(s), 
 
Het was een wat onrustige week op school. Veel collega’s waren grieperig, inclusief ik zelf.  
De vervanging werd ook ziek en kwam niet opdagen. Gelukkig hebben we een team van super collega’s; 
Maurice en Henrieke zijn in dit gat gesprongen.  
We huren inval in via Lukida. Een bureau van professionals met een specialisatie op gebied van kunst en 
cultuur. Daar zijn we op zich heel blij mee maar afgelopen week liep dat niet altijd even goed. Door de griep-
golf werd Lukida overspoeld door aanvragen. Het lerarentekort zorgt ervoor dat er landelijk niet alleen een 
gebrek is aan leraren, maar ook aan invallers die voor een commercieel bureau werken. 

gebied van kunst, cultuur, wetenschap, natuur en beweging)  
Sint Maarten aanstaande donderdag  

Op donderdag 11 november vieren wij het Sint Maartenfeest. Locatie Hieronymusplantsoen is die dag 
om 13.00 uur uit.  
We vieren dit feest ’s avonds met zowel kinderen als ouders. 
Om 17.30 uur worden alle kinderen met hun versierde knol met waxinelichtje erin op school verwacht. We 
verzamelen eerst in de eigen klas (met jas aan!) en lopen vervolgens in optocht met ouders en eventueel 
kleine broertjes en zusjes naar het Pandhof achter de Domkerk; daar kijken we naar het Sint Maartenspel.  
Kleuters 
Bij deze het verzoek dat er per kleuter één ouder mee naar binnen gaat bij het verzamelen in de klas. De 
andere ouder kan eventueel even op het plein wachten zodat het niet te druk wordt in de klas en op de gang. 
En voor alle ouders om tijdens de voorstelling achter alle kinderen plaats te nemen. Na het spel gaan de 
kleuterklassen achter Sint Maarten aan, terug naar school en vervolgens naar het Lepelenburgpark. Onder-
weg ontmoeten zij een ‘rijk man’, een ‘appelvrouwtje’ en nog een ‘gulle gever’. 
Tijdens het wandelen ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind(eren)!  
We zullen ca 18.45 uur weer terug bij school zijn. We gaan dan niet meer naar binnen, maar nemen buiten 
afscheid bij de ramen van kleuterklas klas.  
Onderbouw 
De onderbouwklassen hebben hun eigen route, dit wordt per klas geregeld. Informatie hierover volgt via de 



eigen leerkracht. Houd er rekening mee dat er per klas een andere invulling gegeven wordt aan het feest. 
Daardoor komen de klassen op verschillende tijden terug op school. De leerkrachten houden er rekening 
mee dat dit rond 19.00 uur is.  
Iedere klas is te herkennen aan de opgestoken lampion die juf of meester meedraagt. 
Ieder neemt zijn eigen pompoen, knol of wortel mee met daarin een brandend waxinelichtje. Een tip voor de 
ouders: neem extra lange lucifers of een langere gasaansteker mee!  
Om de optocht naar het Pandhof niet te belemmeren een dringend verzoek: 
Fietsen niet bij de in- en uitgangen van het plein parkeren, ook niet tegen het schoolhek aan! Parkeren kan 
bij de tafeltennistafel, in de fietsrekken en evt. door het vormen van nette rijen op het plein. 
Speciale informatie 6e klas 
De kinderen van de 6e klas worden op donderdag 11 november om 17.00 uur op school verwacht. Ze zullen 
van hun eigen leerkracht meer informatie krijgen over het Sint Maartenspel en de gulle gevers. Deze gulle 
gevers zullen per 2-tal langs de route de kleuterklassen op te wachten.  
De ouders van de 6e klas zijn door de klassenouders al gevraagd om bij een groot aantal praktische zaken 
te ondersteunen. Denk aan: verkeersregelaar, vuurouders, begeleiders van de gulle gevers, afbakenen 
speelgebied voorstelling, kleding uitzoeken, verdelen en weer verzamelen. Laat het hen zo spoedig mogelijk 
weten welke hulp je kan aanbieden. 
Een vraag aan alle kinderen van de 6e klas is om de onderkleding af te stemmen met de kleding van de rol. 
Dus hoofdzakelijk donkere schoenen, truien, broeken etc. 
Eindtijd voor de hele school is 19:00 uur 
Houd er echter wel rekening mee dat er speling tussen kan zitten per klas. De kleuters zullen rond 18:45 uur 
klaar zijn. 
Bij verwacht slecht weer zullen we donderdag 11 november rond 13:00 uur het feest annuleren.  
 
Een sfeervol fijn feest toegewenst! 
 

 

Boeken voor boeken actie 
Wat zijn er toch veel boeken gekocht tijdens de kinderboekenweek! Aan de 
ingeleverde bonnetjes te zien, zijn er veel kinderen voorzien van nieuwe boe-
ken. En dat is driedubbel plezier :kinderen blij met een prachtig boek, kinderen 
lekker aan het lezen en..... school mag boeken uitzoeken! 
Er is maar liefst voor € 2.255,71 aan boeken gekocht bij Broese! Dat betekent 
dat school voor €451,14 aan boeken mag uitzoeken! 
Ouders en grootouders bedankt, ook namens de kinderen. 
 
Namens de leraren, 
Irene Hesterman  

 
 
Klas 6 bezoekt het Provinciehuis 
Hoe wordt ons land, de provincie en gemeente bestuurt? Waar kun 
je je mening laten horen en hoe doe je dat? Dingen die belangrijk 
zijn voor burgers van deze tijd. Daarom, na de lessen over democra-
tie en het bezoek aan Fort de Bilt, ging klas 6 woensdag naar het 
Provinciehuis. Een imposant gebouw met een officieel ontvangst. 
Dat hier belangrijke zaken worden besproken voelde je meteen bij 
binnenkomst. 
Op de plek waar de raadsleden echt samen komen mochten wij 
plaatsnemen: de raadzaal. Compleet met de microfoon om te spre-
ken tot iedereen. Klas 6 heeft in groepen een politieke partij opge-
richt, belangrijkste standpunten besloten en een partijprogramma 
geschreven. In lijn van die standpunten werden voorzieningen gekozen voor de provincie en gepresenteerd 
aan de gehele raad. Onder leiding van een echt raadslid van de Partij van de dieren, werd er gestemd. Het 
voorstel werd aangenomen of verworpen. Zo werd de provincie ingericht. 
Het raadslid mochten we ook interviewen en zo zijn we meer te weten gekomen over het leven van de politi-
cus. 
Wisten jullie dat je voor de politiek geen vooropleiding nodig hebt? 
Het toetje van het bezoek, was een ritje met de glazen lift naar de 17e verdieping voor het uitzicht over de 
hele provincie! Alleen, tja die mist........ 
Een zeer leerzame dag voor klas 6 met veel nagesprekken. 
 
Irene Hesterman HP 6 
 



ADVENTSMARKT zaterdag 27 november 2021 
Al decennialang houdt onze school aan het begin van de adventsperiode een advents-
markt. Vorig jaar ging de markt niet door, dit jaar gelukkig weer wel! Zondag 28 december 
is de eerste adventszondag. De advent is in het christendom de benaming voor de aan-
loopperiode van vier weken naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord 
adventus, dat komst betekent. Om als gezin al een beetje in kerstsfeer te komen is er op 
zaterdag 27 november van 11.00 uur tot 13.00 uur onze gezellige adventsmarkt op het 
Hieronymusplein 3. Het restaurant en de kraampjes waar je Sinterklaas- en kerstcadeau-
tjes en andere mooie dingen kunt kopen zijn respectievelijk op het kleine en grote plein. 
Om te voorkomen dat er te veel bezoekers in de school zijn, verdelen we de bezoekers 

binnen in twee groepen: de eerste groep gaat activiteiten doen tussen 11.00u en 11.55u, de tweede groep 
van 12.05u tot 13.00u. Schrijf je kinderen en eventueel jezelf van tevoren in op de lijst: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18CgGkCKLWuNWlzHKxh4UHGVNkd_Zh3RlHrKn630SNQc/edit?u
sp=sharing 
Per gezin mag 1 ouder mee naar binnen; als de kinderen dit zonder begeleiding kunnen, heeft dat onze 
voorkeur in verband met de drukte. In elke klas zijn al ouders aanwezig om te helpen.  
Voor gezinnen van de Maliebaanlocatie en de Leidsche Rijnlocatie zal er naar verwacht binnen helaas geen 
plaats zijn; buiten zijn zij van harte welkom in het restaurant en bij de kraampjes.  
In de kleuterklassen en klas 1 tot en met 4 is een kerstknutselactiviteit. Koekjes bakken, kerstballen maken, 
kaarsen versieren, en nog veel meer. Op het kleine plein is het restaurant, daar kun je door ouders en kin-
deren zelfgemaakte taarten en hartigheden en drinken kopen.  Op het grote plein is ook een kraampje van 
de zesde klas, met zelfgemaakte spulletjes.  
De knutselactiviteiten en het eten en drinken kun je betalen met een stempelkaart (papieren tas met daarop 
schaapjes afgedrukt): neem daarvoor kleingeld mee. De stempelkaarttassen kosten 5 euro, de activiteiten 
ongeveer 50 cent. Van het geld worden onder andere de knutselactiviteiten betaald. De spullen van de 
kraampjes op het grote plein worden niet met stempelkaarten betaald, ook hiervoor is het handig om contant 
geld mee te nemen.  
 
We hopen dat het weer een hele gezellige adventsmarkt wordt! 
 
Hartelijke groet van de adventscommissie:  
Maurice (conciërge) en Elisabeth (kleuterklas) 
 
 

Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De voorbereidingen voor het jaarfeest Sint Maarten zijn in volle gang. In de klassen wordt gezongen, de 
school is in herfstkleuren gehuld. Bij deze enkele mededelingen en sfeerimpressies vanuit locatie Maliebaan  
 
Coronamaatregelen 
Vanmiddag komen enkele leerkrachten en ik bijeen om te kijken hoe wij de nieuwe coronamaatregelen gaan 
vormgeven binnen onze school. U ontvangt hier zo spoedig mogelijk van mij een bericht over. 
 
RT 
Wendy Schippers is helaas niet helemaal fit en is daardoor niet in staat om alle RT lessen te geven. Juf El-
len is bereid om dit tijdelijk op te vangen zodat zo goed als alle kinderen RT krijgen. De ouders van kinderen 
die geen RT krijgen ontvangen hier een bericht over. Voor vragen kunt u altijd bij Wendy Schippers of de 
IB’er terecht. 
 
Zandbakzand 
Vorig schooljaar had ik een oproep geplaatst voor het helpen met het bijvullen van het zandbakzand. Er is 
nu een datum bekend. Hieronder vindt u meer informatie. 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben die u graag aan mij wilt voorleggen, dan is dat altijd mogelijk. Mail gerust voor een 
afspraak of spreek mij aan als ik ’s ochtends of ’s middags buiten sta. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18CgGkCKLWuNWlzHKxh4UHGVNkd_Zh3RlHrKn630SNQc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18CgGkCKLWuNWlzHKxh4UHGVNkd_Zh3RlHrKn630SNQc/edit?usp=sharing


 
Kleuterklas Maliebaan 
In de kleuterklas beginnen we in deze periode van Sint Maarten de 
dag met het aansteken van het kaarsje in de uitgeholde knol terwijl 
we liedjes zingen.  
Omdat we zoveel liedjes kennen, komt de hele klas aan de beurt. 
Daarna spelen we met z'n allen het spel van Sint Maarten en de be-
delaar. De kinderen leven toe naar het 'echte' feest op 11 november, 
wij ook! 
 

 
 
 
Oproep!  
De zandbak 
'Juf, ik heb helemaal tot de bodem van de zandbak gegraven! Ik wil nu de tegel 
losmaken omdat ik de lava van de aarde wil zien, kun je me even helpen?' 
De bodem van de zandbak kun je ook snel bereiken; er moet hoognodig zand 
bij. We willen ook niet dat de kinderen zo makkelijk bij dat lava komen dus stor-
ten we er op woensdag 17 november 10 kuub zandbakzand bij.  
Het zand wordt op de stoep van de Maliebaan geleverd en moet vanwege de 
smalle doorgang met een kleine rupsdumper naar het plein gereden worden. 
Het moet alleen nog even van de zandzak in de rupsdumper geschept worden.  
Wie wil ons helpen vanaf 9.00 uur? Het mag kort, mag ook langer. We ver-
wachten dat het de hele dag gaat duren dus eerder komen voor het ophalen en 
even meescheppen kan ook. We hebben scheppen, koffie en eeuwige dank 
van de kinderen en leraren. Opgeven kan bij f.haen@vrijeschoolutrecht.nl 
(Femke). 
 
 

Pyamadag klas 6 
Klas 6 had vandaag een pyjamadag maar 
er was geen tijd om te slapen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Afgelopen weken heb ik zowel met de klankbordgroep van klassenouders en MR en de nieuwe klassenver-
tegenwoordigers uit de klassen 1 t/m 6 om tafel gezeten. 
In de klankbordgroep kwamen diverse vragen en opmerkingen over hoe we het doen op school en enkele 
van deze punten wil ik graag aan jullie allemaal verduidelijken. 

• Het regelen van hulpouders is lang niet altijd even makkelijk! De klassenouders merken dat hulp 
voor onze jaarfeesten of hulp in de klas met bijvoorbeeld handwerken vaak moeilijk te krijgen is. 
Hulpouders zijn op onze school en in ons onderwijs onontbeerlijk. We noemen dat ook altijd expliciet 
in onze informatie-ochtenden voor potentiële ouders als zijnde een consequentie van de keuze voor 
onze school. Zonder jullie hulp lukt het niet! 

• In onze teamvergadering na de herfstvakantie hebben we met elkaar gesproken over de organisa-
tievorm van onze jaarfeesten. Nu zijn de leerkrachten de spil in de organisatie en worden er ouders 
bij gevraagd, maar er klinkt zowel bij ouders als leerkrachten een wens om ouders al in een eerder 
stadium te betrekken en zo organisatie van de feesten meer samen te dragen. De werkgroep Jaar-

mailto:f.haen@vrijeschoolutrecht.nl


feesten, bestaande uit enkele leerkrachten, gaat op onze studiedag van volgende week hiermee 
verder aan de slag. 

• De pilot met de nieuwe app PARRO in de kleuterklas van juf Iris en juf Carmen en in klas 2 van 
meester Jorma en juf Ella, loopt nog steeds en hoewel de opstart wat haken en ogen had, zijn de 
klassenouders wel tevreden. Vandaag is er een mail naar de ouders van deze klassen uitgegaan om 
hun ervaringen op te halen. Over enkele weken hebben we dan als team een eindevaluatie over het 
gebruik en beslissen definitief of we PARRO voor de hele school gaan inzetten. 

• Er waren vragen over het thema ‘Relaties en seksuele vorming’ en ‘Diversiteit’, over wat wij daar als 
school aan doen. Er is een werkgroep binnen Vrije School Utrecht en Vrije School Leidsche Rijn die 
bezig is om te bepalen hoe we dit gaan inbedden in onze school, meer dan nu het geval is. (Nu 
wordt er seksuele voorlichting gegeven in klas 6, maar is ook afhankelijk van de leerkracht hoe dit 
gebeurt.) We hopen hierover over enige tijd meer te kunnen melden. 

• Met dat ouders weer meer in school mogen komen, vindt ook het luizenpluizen weer plaats. In het 
kort: voor en na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd door ‘luizenpluizers’ (hulpouders) 
en eventueel nog een nacontrole. Op school wordt het luizenpluizen aangekondigd door middel van 
postertjes. 

• In ons leerplan staat dat onze school twee vreemde talen aanbiedt, de eerste taal is Engels en 
daarnaast nog een tweede taal die gekozen wordt door de leerkracht. In de klassen 1 t/m 3 worden 
beide talen door de leerkracht gegeven en in klas 4 t/m 6 is er voor Engels onze vakleerkracht 
meester Ian en de andere taal geeft de eigen leerkracht. 

• Er was ook de vraag waarom er geen vacature is voor een vakleerkracht gymnastiek. De bekosti-
ging van een vakleerkracht gym is voor dit jaar niet begroot omdat we twee leerkrachten hadden die 
de gymlessen konden verzorgen, namelijk meester Michel en meester Wilfred. Omdat meester Mi-
chel vertrokken is, was het geven van gym door leerkrachten van onze school niet meer haalbaar. 
Via ouders hebben we uiteindelijk juf Lisa bereid gevonden om de gymlessen te verzorgen, maar zij 
doet dit tijdelijk en stopt hier zeer waarschijnlijk mee na de kerstvakantie. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn, zijn dus extra kosten voor ons. We zijn aan het bekijken hoe we de gymlessen vanaf 
januari gaan voortzetten, want die vinden we heel belangrijk. 

 
Daarnaast vond dus ook de eerste klassenvertegenwoordigersvergadering van dit schooljaar plaats afgelo-
pen week. Met 12 kinderen, twee vertegenwoordigers van elke klas (1 t/m 6), zat ik om tafel en hebben we 
zaken betreffende school besproken. Er waren 4 vragen die voor deze vergadering in een klassenvergade-
ring voorbesproken waren: "Welke dingen vind je goed en fijn op school?" en "Welke dingen zouden jullie 
graag anders willen?". Als school onderzoeken we of we meer buitenlessen kunnen gaan geven: "Welke 
lessen zouden buiten kunnen en waarover zou je buiten les willen krijgen?". En tot slot: “Wat vinden jullie 
ervan om met een groep kinderen samengesteld uit alle klassen een 'Kinderschoolkrant' te beginnen?”. Het 
was weer fantastisch om met de kinderen hierover te praten. Ze zijn overwegend heel positief over de school 
en voor de schoolkracht was veel animo, dus die gaat er komen. We gaan een redactie van 6 kinderen vor-
men en er staat al een kopijbus op tafel in de hal. Wellicht dat er nog een ouder onder jullie is die de redactie 
van kinderen wil begeleiden? 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 

Moestuin in wording 
Klas 5 is begonnen met de moestuin! Met hulp van Simon en Maurice is 
aan de rechterkant van ons schoolgebouw het kunstgras weggehaald. We 
hebben heel veel heermoes gewied en de tuin is omgespit. Afgelopen mid-
dag hebben we met een kleuterklas winterrogge gezaaid. Na de winter 
gaan we dan echt aan het werk in de moestuin!  
 

Euritmietjes 
Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen tijdens de euritmielessen 
euritmietjes aan hebben! 
Deze kunnen gekocht worden op school. We verkopen nieuwe en tweedehands (als de maat aanwezig is). 
Nieuw kosten ze € 9,= en tweedehands € 5,=. Je kunt euritmietjes die nog in goede staat verkeren ook weer 
inleveren en krijgt dan een bedrag van € 4,= terug. Koop je ze in een winkel, dan ben je een stuk duurder uit. 
Aan het begin of eind van de schooldag kun je ze komen passen mij Simon, onze conciërge. Momenteel kan 
dat incidenteel bij mij (Jörgen) aangezien Simon met een gebroken bovenarm thuis is en nog niet kan wer-
ken. 
 
 

 



Ziekmelden 
Er blijkt soms toch nog het mobiele nummer gebruikt te worden om een sms-je te sturen om een kind ziek te 
melden. We bekijken deze sms-jes niet meer! 

Ziekmelden van je kind graag via ons schooltelefoonnummer: 030-7370905 

 

Hard gewerkt op de tuinmiddag van zondag 31 oktober 
Wat is er hard gewerkt door de ouders en kinderen. Ondanks de dreiging van regen hebben we het toch nog 
lang droog kunnen houden.  
Er zijn twee dingen opgepakt.  
• Het openmaken van het hek, waardoor de hoogste klassen via de achterkant naar binnen kunnen. 
• We zijn begonnen aan het leeghalen aan de linkerkant van de tuin.  
Met elkaar hebben we heel veel werk verzet. Lijkt het je leuk om ook te helpen!  
 
 

Vanwege het grote stuk dat leeggehaald moet worden lassen we een extra tuinmiddag in. Daarin gaan we 
verder met het leeghalen en hopen we zaden te kunnen gaan inzaaien. 

We hopen weer op een goede opkomst. 
 
 

Zaterdag 13 nov. 14u -17u is er een extra tuinmiddag 
Zondag 28 nov. is er een reguliere einde van de maand tuinmiddag. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingezonden mededelingen: 

 

 

 



Ouderkoor zoekt mannenstemmen  

 

Heb je het ook zo gemist om te zingen de afgelopen 1,5 jaar? Kom dan zingen bij het ouderkoor! 

Het ouderkoor is een groep ouders die van zingen houdt en 3 x per jaar rondom Kerst, Pasen en 

Sint Jan in de ochtend bij het binnenkomen zingen op school (a capella). Het zijn telkens afge-

bakende momenten met van tevoren 3-4 repetitiemomenten. Je kunt dus een aantal keren per 

jaar lekker zingen in een groepje, zonder een wekelijks verplicht moment. Omdat het maar een 

beperkt aantal repetities betreft, is het wel van belang dat je in staat bent om je eigen stem in te 

studeren. Gelukkig leven wij in een tijdsperk waarin noten lezen hiervoor niet meer perse een 

vereiste is, het internet staat inmiddels vol met handige hulpmiddelen. Tijdens de repetities 

richten wij ons vooral op het vormgeven van het samen zingen en een mooie samenklank.  

Omdat dit de eerste keer zingen is na de lockdowns gaan wij ons deze keer tijdens de repetities 

(onder leiding van Roel Vogel en Pelle van Mansvelt) daarnaast ook meer richten om ons stem-

gebruik.  

Voor Kerst gaan wij repeteren op de volgende momenten.  

 

zondag 31-10 20:30 - 22:00/22:30 

vrijdag 12-11 in de ochtend na het brengen van de kinderen, dus ca. 08:30-09-30 

zondag 21-11 20:30 - 22:00/22:30 

vrijdag 26-11 in de ochtend na het brengen, dus ca. 08:30 -09:30.  

De repetities zullen waarschijnlijk plaats vinden op school.  

 

Wij zullen zingen op de volgende dagen in de ochtend vanaf 08:00:  

Maandag 29-11 

Maandag 6-12 

Maandag 13-12 

Maandag 20-12 

Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar mannenstemmen (tenor en bas dus). Lijkt het je 

leuk om mee te doen of heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Juliette van Gijsel (moeder van 

Tayla, klas 5) of Stephanie Blindenbach (moeder van Anne, klas 4, mail: stephanieste-

fes@hotmail.com).  
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