
 
 
Nieuwsbrief 11 februari 2022 
 

Agenda  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
Agenda februari  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.  
(Ouderportaal is leidend)  
22-02-22 Ouderavond klas HP 3.  
22-02-22 Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij.  
24-02-22 Ouderavond Prisma online alle locaties via Teams  
28-02-22 t/m 06-03-22 Krokusvakantie 
Agenda maart  
07-03-22 Studiedag leerkrachten HP, alle klassen vrij 
17-03-22 Ouderavond klas HP 4 
24-03-22 Ouderavond kleuterklas Anne-Fleur en klas HP 5 
31-03-22 Ouderavond kleuterklas Elisabeth en Ali/Elise 
31-03-22 Studiedag leerkrachten LR, alle klassen vrij  
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Van de medezeggenschapsraad: 
Op de laatste vergadering heeft de MR kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van VSU Annika Braak. Zij 
heeft verteld over de indrukken en ervaringen van haar eerste weken en we hebben gesproken over hoe we 
in de toekomst de samenwerking willen vormgeven. Hoe gaan we om met het instemmingsrecht met betrek-
king tot de ouderbijdragen en de adviesbevoegdheid op hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid. De 
nieuwe structuur van de coöperatie met een kleine vergadering en inbreng per locatie (KALV) en een grote 
vergadering (GALV)  als overkoepelend orgaan voor de hele school moet aan alle kanten nog vorm krijgen.  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit negen leden, drie van elke locatie. Kijk ook eens op de website on-
der medezeggenschap  https://www.vrijeschoolutrecht.nl/organisatie/medezeggenschap-2/  daar publiceren 
we de verslagen van de vergaderingen. Speerpunten van de MR zijn: Onderwijs kwaliteit, Identiteit, Huisves-
ting, Financiën, Communicatie, Passend Onderwijs, Visie & Strategie. We lezen alle verslagen en beleids-
stukken en bespreken deze zaken met het bestuur. Zo hebben we een ondersteunende rol. Als er locatie 
specifieke zaken zijn, vergaderen we in deelraden (MB, HP en LR). 
 
Een terugkerende uitdaging is: “Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid van álle ouders?” De leden van de 
MR zijn ouders, maar vertegenwoordigen nooit alle ouders en alle meningen van alle locaties. We waarde-
ren het dan ook zeer als ouders zich uitspreken over wat ze bezig houdt. Persoonlijk tegen één van ons op 
het schoolplein of per email op mrvrijeschool@gmail.com . 
 
Onze volgende vergadering is maandag 21 maart. 
 
HP: Kees (vader klas 6), Hubert (vader klas 5 en klas 1), Pepijn (vader klas 5 ) 
MB: Karin (moeder klas 3 en klas 1), Claar (moeder klas 2 en kleuterklas, dirigent ouderkoor), David (vader 
kleuterklas) 
LR: Chantal (moeder Kleuterklas), Pieter (vader kleuterklas en klas 1), Mirjam (moeder klas 4) 
 
Vrije school Utrecht en Waldorf Utrecht versterken hun samenwerking 

Het vrijeschoolonderwijs kent een doorlopende leerlijn van de 
kleutertijd tot en met het voortgezet onderwijs. Voor veel leer-
lingen is het na klas 6 dan ook een logische keuze om naar 
een vrijeschool te gaan. Tot een aantal jaren geleden gingen 
leerlingen daarvoor naar Zeist of verder weg. Met de komst 
van Waldorf Utrecht kan dat ook dichter bij huis. Vanaf de 
start van Waldorf Utrecht is er op allerlei manieren verbinding 
gemaakt met de VSU. 



Afgelopen week tekenden Annika Braak, de directeur bestuur-
der van de Vrije School Utrecht en Ron Dorreboom, de rector 
van Gregorius, waar Waldorf Utrecht een onderdeel van is, 
een samenwerkingsovereenkomst tussen beide scholen. 
Deze ondersteunt nu ook formeel de praktijk tussen de scho-
len waarmee de doorlopende leerlijn van het vrijeschoolcurri-
culum een vaste plek heeft binnen de gemeente Utrecht. Hier-
mee wordt de doorstroom voor de leerlingen van de VSU ver-
beterd. 
 
 
Schoolspot.nl 
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basisonderwijs waar ouders en medewerkers met veel korting 
officiële software en andere ICT-producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en dat 
wil de school jullie niet onthouden! 
 
Katern Hieronymusplantsoen 
 

Beste ouders, 
 
Het waren onrustige weken; veel zieke collega’s en veel zieke kinderen. Dat gaf de 
nodige onrust; in die zin dat er in sommige klassen verschillende invallers stonden, 
of dat de inval van de inval uitviel of soms gewoon ook helemaal geen les was.  
Daarnaast was in een aantal klassen meer dan de helft van de leerlingen ziek. Wat 
doe je dan als leerkracht met je lessen, het vieren van Driekoningen en Maria Licht-
mis en met bijvoorbeeld het afnemen van de CITO’s? Allemaal tegelijk! 
De grootste coronapiek hebben we nu gelukkig gehad en de kinderen druppelen 

weer langzaam aan de klassen binnen. We zijn blij hen weer 
terug te zien, dat geldt zowel voor de leerlingen als het terug 
zien van de collega’s!  
 
Hartelijke groet, namens de leerkrachten en ondersteunende 
medewerkers van het HP, Ines Scheffer 
 
Pm: op de foto zien jullie juf Wil die nieuwe gordijnen naait 
voor de nieuwe ramen in de grote zaal 
 
 
 

Driekoningenspel door de ouders 
Een groep ouders heeft onder regie van Mori van den Berg (ouder van 
kinderen van de kleuterklas en klas 2), ondanks tegenslagen een schit-

terend Driekoningenspel 
opgevoerd voor onze leer-
lingen, waarin niet gesp-
roken wordt, alleen ge-
zongen. Het is inmiddels 
alweer ruim een week ge-
leden, nog steeds klinkt 
de liedtekst na in mijn 
oren: de aarde zal een 
ster worden. Aan de 
rust in de zaal lazen wij 
af dat ook de kinderen 
van deze tijd nog steeds 
betrokken zijn bij de 
oerbeelden die zo mooi 
werden neergezet.  

 
 
 
Inspectie bezoek voor Stelselonderzoek 
Onze schoollocatie is geselecteerd voor deelname aan een periodiek 
stelselonderzoek van de inspectie. Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich naast het toezicht op 
besturen van een school ook op het stelsel als geheel. Hoe gaat het met het hele onderwijsstelsel? Omdat in 
kaart te kunnen brengen doet de inspectie steekproeven om relevante informatie over het stelsel te 



verzamelen. Op 14 maart 2022 bezoekt een inspecteur om deze reden onze school in het kader van het the-
maonderzoek ‘Monitor leskwaliteit’.  
Er wordt onderzocht in welke mate zij, volgens actuele wetenschappelijke inzichten, kenmerken van een ef-
fectieve les terugzien.  
Wij zijn ook erg benieuwd en hebben er zin in om onze school en ons onderwijs aan de inspecteur te laten 
zien en zijn benieuwd naar de feedback. 
 

Periode onderwijs  
Periodeonderwijs geeft de 
leerlingen de gelegenheid 
zich gedurende een aantal 
weken in de eerste twee uren 
van de dag te verbinden met 
lesstof over één onderwerp 
(taal, rekenen, heemkunde of 
aardrijkskunde, plant- en dier-
kunde, geschiedenis, meet-
kunde, natuurkunde). Niet al-
leen met het hoofd, maar ook 
door beleving en door bewe-
ging. De leerstof, die in het 
leerplan is opgenomen, komt 
in de verschillende periodes 
aan bod. De leerstof wordt 
verwerkt in een verwerkings-
opdracht en/of periodeschrift. 
De kinderen houden hier zelf 
de aangeboden leerstof in bij 
in de vorm van teksten, ge-
dichten en tekeningen.  
Een van de periodes in klas 4 

is de periode Aardrijkskunde. Wat eerst heemkunde was, gaat nu over in aardrijkskunde, plant- en dierkunde 
en geschiedenis. Met aardrijkskunde komt het ingrijpen van de mens in de natuurlijke omgeving aan bod, 
zoals dijkenbouw, ontginning en inpoldering. Ook de verdere omgeving van de mens wordt verkend. Met 
kaarttekenen, oriëntatie aan de windrichtingen en de topografie van Nederland wordt begonnen.  
In foto’s van klas 4 zien jullie een verwerkingsopdracht uit de periode Aardrijkskunde. De leerlingen begon-
nen met de vierwindrichtingen in hun eigen omgeving, het kompas, kaartlezen en uiteindelijk wordt de eerste 
topografie aangeboden. Als verwerkingsopdracht hebben zij hun eigen land ontworpen.  
 
Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
De afgelopen twee weken stonden in het te-
ken van Maria Lichtmis. De kinderen heb-
ben met dit laatste lichtfeest weer een 
mooie periode afgesloten. Het is altijd een 
adembenemend gezicht om de kleuters 
naar buiten te zien lopen om het licht terug 
te geven aan moeder aarde. Een mooi feest 
in roerige tijden van verdeelde klassen, 
zieke meesters, juffen en klasgenootjes. 
Er is de afgelopen weken hard gewerkt door 
alle kinderen op school. In klas 1 t/m 6 zijn 
de toetsen afgenomen welke in de 10-min. 
gesprekken met u worden gedeeld. Dit was 
en is een hele klus doordat veel kinderen af-
wezig waren. Zoals hieronder te zien is, 
wordt er ook veel geknutseld, gezongen, 
etc.  
 
Alvast een heel fijn weekend!  
               Heel voorzichtig doet het voorjaar zijn intrede, ook in de school! 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider VSU loc. Maliebaan 



   
  Klas 5 is bezig met de periode plantkunde. Hier zie je werk in hun periodeschrift. 
 

 
In klas 5 maakten de kinderen hun eigen marionette. Een heel precies 
werkje waar ze druk mee geweest zijn. Een welkome afwisseling naast de 
Cito-toetsen die de afgelopen weken afgenomen zijn. 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

Periode mineralogie in klas 6.  
De eerste opdracht was 'sorteer jullie stenen en schelpen naar 
eigen inzicht'. Waar de één koos voor een sortering op kleur, 
koos de ander voor sorteren op grootte en weer een ander 
groepje 
sorteerde 
op steen-
soort. Wat 
voor soort 
stenen we allemaal in de klas hebben, heeft klas 6 

afgelopen weken geleerd.  de 



 

Maria Lichtmis in kleuterklas Bergkristal 

‘Kom neem je lichtjes in de hand, kom naar buiten met je 
licht!  

Nu de zon weer rijst en de dag weer lengt, krijgt natuur 
een nieuw gezicht. 

In de herfst stak je je kaarsje aan in het donker van de 
knol.  

Van harte door de Kerst gesterkt, schijnt het nu zo liefde-
vol.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lichtmis in kleuterklas Rozenkwarts 

 

  



Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouders,  
 
Wat is het toch ontzettend fijn dat de kinderen weer zoveel mogelijk op school kunnen zijn!  
Soms zijn er in een klas wat meer kinderen afwezig, maar over het algemeen kan het onderwijs gewoon 
doorgaan omdat klassen niet meer in quarantaine hoeven.  
Afwezigheid van leerkrachten is er ook af en toe en helaas in sommige klassen wat vaker.  
Jullie hebben vast ook gemerkt dat het regelen van invallers op het moment weer wat moelijker is dan eer-
der het geval was. 
Met regelmaat huren we medewerkers in van Talentiko, een organisatie met een aanbod van kunstenaars 
die een dagje op projectmatige wijze met de kinderen aan de slag gaan. 
We kiezen er overigens niet altijd voor om vervanging te regelen via Talentiko. Dit heeft twee redenen: ten 
eerste zijn niet alle medewerkers even goed bevallen en ten tweede is deze manier van vervanging voor ons 
als school een erg kostbare oplossing. 
 
Toch zullen we met elkaar zo goed als mogelijk proberen te zorgen dat jullie kinderen goed onderwijs krij-
gen. 
Hoe we daar voor willen zorgen, naast continuïteit bieden door aanwezigheid van de leerkracht, is door de 
leerkrachtvaardigheden te vergroten door middel van scholing en begeleiding. Bij ons op school startende 
leerkrachten worden begeleid door Gerben Timmermans, onze schoolmentor, en leerkrachten krijgen dit jaar 
begeleiding op didactisch gebied door scholing van de Expliciete Directe Instructie in het rekenonderwijs 
(een manier van instructie geven) en begeleiding op lees- en spellingsonderwijs. 
Het is mooi te zien hoe alle leerkrachten zo hard aan het werk zijn en zich in deze gebieden ontwikkelen. 
 
Hartelijke groet, 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 
Van wie is deze fiets? 
Deze kinderfiets staat al een hele tijd op school en hebben hem laatst in het buitenhok gezet. Als je de fiets 
herkent, kun je hem ophalen. Als hij niet voor de voorjaarsvakantie is opgehaald, gaat hij naar de kringloop. 

 
 
Oproep en nieuws vanuit de Tuincommissie 
Wij zijn opzoek naar een ouder met een grote aanhanger of 
een busje die voor ons naar de vuilstort zou willen rijden met 
puin vanuit de tuin. 
Mocht je ons hierbij willen helpen dan horen we het graag. Je 
kunt mailen naar tuincommissievsu@gmail.com of laat het El-
din (klas Bien/Joyce) weten.  
 
Op dinsdag 1 februari heeft Renet van Space for Play de kin-
deren en de leerkrachten gesproken en de wensen geïnven-
tariseerd voor de nieuwe tuin. Renet gaat nu voor ons aan de 
slag om hiervan een ontwerp te maken. Eind maart verwach-
ten we de eerste tekeningen te mogen ontvangen.  
We zijn nog opzoek naar subsidiemogelijkheden om de tuin te bekosti-
gen. Kun je ons hierbij helpen of heb je hierover ideeën laat het ons we-
ten via de mail tuincommissievsu@gmail.com of laat het Eric (klas 
Jorma/Ella) weten. 
 
Zondag 30 januari hebben we weer met een aantal ouders hard gewerkt 
aan het pad aan de linkerkant van de school. De hoogste klassen kunnen 



nu via die kant naar binnen. Daarnaast hebben we nog een kleine zandbak aan de achterkant verwijderd en 
bestraat. 
 
De tuinmiddag van 27 februari gaat niet door. 
 
 
 


