
 

 
 
Nieuwsbrief 15 oktober 2021 
 

Agenda oktober 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
16 t/m 24-10-2021 Herfstvakantie  
26-10-21 Ouderavond klas HP 5 
27-10-21 Ouderavond klas LR 1 
29-10-21 Ouderavond klas LR 2 
 
Agenda november 
01-11-21 Ouderavond klas LR 3 
05-11-21 Ouderavond klas LR 4 
08-11-21 Ouderavond klas MB LeM en LR 5 
09-11-21 Ouderavond klas MB FM 
10-11-21 Ouderavond klas MB LieM 
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 
19-11-21 Ouderavond klas LR 6 
22-11-21 Ouderavond kleuterklassen LR 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouders, 
  
De Vrije School Utrecht is één van de vele vrijescholen in Nederland. Buiten Nederland vindt men ze vooral 
in Duitsland maar ook in Azië, het Midden Oosten, Rusland, India, Zuid-Afrika, Argentinië en in talrijke an-
dere landen. 
Allereerst iets over het predicaat ‘vrij’. Dat heeft bij ons op school betrekking op twee dingen: op het doel, 
kinderen ‘op te voeden tot vrijheid’ en op het streven naar ‘vrijheid van inrichting van onderwijs’. 
 
Opvoeden tot vrijheid betekent niet, dat de kinderen maar alles mogen en niets moeten. Dat zou geen op-
voeden zijn. Het betekent wel, dat men het kind helpt zich bewust te worden van het eigen levensmotief. De 
kernvragen van elk kind; wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, spelen op de achtergrond door het gehele vrije-
schoolonderwijs heen. Ondersteunend hieraan is ons leerplan. Vanuit dit leerplan geeft de leerkracht les. Dit 
plan sluit aan bij de leeftijdsfasen van de kinderen in de betreffende klas. Door de volgende link te openen 
kom je op de website van de school uit https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-school/. Hier kan gelezen wor-
den wat per leerjaar doen op onze school. Interessant om regelmatig even te bekijken!  
Als het kind in de schoolperiode een voorlopig antwoord op deze vragen vindt, kan het als jongvolwassene 
stevig met beide benen in de wereld staan. Confrontaties met de leerkracht – mits liefdevol – zijn daarbij on-
miskenbaar van belang. Belangrijk om te beseffen als ouder en het vertrouwen te hebben dat leerkracht en 
kind hier samen uitkomen. 
 
Fijne vakantie toegewenst, 
Namens de leerkrachten en medewerkers van de drie locaties, 
Ines Scheffer 
 
Schoolfoto’s klaar.  
Op 23 september was de schoolfotograaf weer op school. De foto’s zijn inmiddels klaar en de inlogkaarten 
zijn aan de kinderen meegegeven. Check dus vooral even de tas van je zoon/dochter! Wie binnen 7 dagen 
inlogt, kan namelijk een gratis klassenfoto bestellen.   

Raak deze kaart niet kwijt want wij bewaren de codes niet op school! Je logt thuis in op de site van Foto 
Koch, plaatst je bestelling en rekent af via iDeal of via een factuur. Je kunt natuurlijk zelf kiezen welke foto’s 



 

of pakketten je wilt bestellen. Ook kun je, als je wilt, zelf de inloggegevens doorsturen naar familie (bijvoor-
beeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij ook foto’s kunnen bestellen. Dit doet de leerkracht niet.   

Kinderen die die dag ziek waren, ontvangen vanzelf een klassenfoto. Dat duurt wel een paar maanden, maar 
je hoeft er dus niet om te vragen. Mocht je er twee nodig hebben, of er haast mee hebben, bestel er dan nu 
zelf meteen één bij via een ouder van een klasgenoot.   

1 november loting leerlingen periode augustus t/m januari schooljaar 2022-2023 
Let op: 1 november aanstaande zal de loting gaan plaatsvinden onder de aangemelde kinderen die 4 jaar 
worden in de periode augustus t/m januari in schooljaar 2022-2023. Kinderen die al een broertje of zusje op 
school hebben, hebben voorrang mits tijdig aangemeld. Indien u, uw kind nog niet heeft aangemeld dan 
heeft u tot en met 28 oktober aanstaande nog de gelegenheid dit alsnog te doen. Dit voorkomt teleurstelling 
bij mogelijke plaatsingsproblemen. Een aanmeldingsformulier voor uw kind kan aangevraagd worden via ad-
ministratie@vrijeschoolutrecht.nl.  
 

  

 
 
  

 
 
Sint Maartensfeest op 11 november 
We hebben rond 29 september het Michaelsfees gevierd; 

het feest van de oogst, evenwicht, samenwerking en 

moed. Daarna duurt het niet lang meer en dan wordt het 

Sint Maartensfeest bij ons op school gevierd. De start van 

de winterse lichtfeesten.  

Met het afnemen van de zon in de buitenwereld is het 

aan de mens het licht van binnen uit te ontsteken en te 

laten stralen. Het kerstfeest is hierbij het hoogte punt. 

Met Sint Maarten, Sinterklaas, Adent luiden wij de 

winter in. Het Sint Maarten ’s feest wordt gevierd op 11 

november.  

Bij de invalende schemering komen de kinderen naar 

school met hun uitgeholde pompoen of andere 

aardvrucht, waarin een kaarsje brand. Dit licht is een 

metafoor voor het terugtrekkende licht van de zon. Met 

elkaar lopen de kinderen een tocht  door het dduister 

naar een mooie plek waar de legende van Sint Maarten 

wordt uitgebeeld. Ridder Maarten deelde zijn mantel 

met een  bedelaar. Senang detail is hierbij dat Sint 

Maartten zijn mantel in tweeen spleet met zijn zwaard; 

de ene helft schonk hij aan de bedelaar en de andere 

helft hield hij zelf; je kunt niet al je licht weggeven want 

dan houdje niets over; je kunt een deel wegschenken.  

 



 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Boekenweek  
We hebben een fantastische Boekenweek achter de rug. Georganiseerd door onze collega Irene. In de kleu-
terklassen lazen ouders de kinderen voor.  

Het thema was “Worden wat 
je wil”. Afgelopen maandag 
werd de boeken week inge-
luid in de zaal door de klas-
senleerkrachten, die om 
beurten vertelden over wat zij 
vroeger wilden worden en 
een stukje uit een boek voor-
lazen over een specifiek be-
roep. Heel inspirerend en sti-
mulerend voor het lezen van 
de kinderen en soms ook 
reuze grappig! We hopen dat 
de leerlingen ideeën hebben 
opgedaan over boeken die 
ze willen lezen. Op school en 
thuis. Lezen is een essenti-
eel belang voor het even-
wichtig opgroeien van kin-
deren evenals het horen van 
verhalen. Het stimuleert de 
taalvaardigheid en draagt bij 
aan het ontwikkelen van het 
empathisch vermogen en 
daagt kinderen uit om verder 
te denken en kijken dan wat 
ze al kennen en weten.  
Tot slot; de bonnen van boe-

ken die je deze week eventueel koopt bij Broes graag op school inleveren, zie mail. Klas 6 verkocht tweede 
hands boeken op het schoolplein. Het verdiende geld wordt ingezet voor het eind kamp.  
 
Studiedag over seksualiteit en relaties op HP 
Dat Rudolf Steiner nauwelijks over seksualiteit sprak, doet misschien vermoeden dat het binnen de antropo-
sofie weinig aandacht heeft. Spiritualiteit wordt vaak met ascese geassocieerd; hoe meer de mens zich spiri-
tueel ontwikkelt, des te meer afstand van het aardse, zo komt het soms over. 
Gelukkig zijn dat vooroordelen.  
Steiner heeft zich altijd duidelijk uitgesproken tegen het oude ascetische ideaal. De geest dient niet in hoogte 
gezocht te worden, maar het geestelijke is ook in het aardse aanwezig. Steiner heeft destijds twee keer in 
zijn leven een lezing moeten afbreken. Een keer was tijdens de laatste lezing, toen zijn fysieke krachten het 
begaven (hij was ernstig ziek). De andere keer was toen hij sprak over ja, je raad het al: seksualiteit. De 
mensen waren er destijds niet klaar voor.  
 
Op de studiedag van ons team onder leiding van trainers van de GGD kwamen wij erachter dat wij veel al 
impliciet doen op dit gebied; door in te gaan op wat er onder kinderen leeft en ook in onze vertelstof. Hierin 
komen allerhande relaties en vormen van diversiteit en seksualiteit voor. Voorbeeld: verhalen over de 
Griekse godin Aphrodite; godin van de liefde en vruchtbaarheid vergezeld door haar hulpje Eros en zijn lief-
despijlen, die onweerstaanbaar zijn. Op onze school willen we de beelden uit deze verhalen niet persé ratio-
neel uitleggen aan de kinderen. Beelden spreken immers voor zichzelf. Maar beelden uit de vertelstof kun-
nen haakjes fungeren voor de leerkracht om onderwerpen op het gebied van seksualiteit en relaties en di-
versiteit aan de orde te laten komen in bijvoorbeeld een klassengesprek.  
 
In de sociale vaardigheidslessen (SOVA-lessen) willen we expliciet aan de orde laten komen wat we op dit 
gebied in welke klas gaan doen en in welke klas seksuele voorlichting aan de orde komt. Momenteel hangt 
dit nog te veel van de leerkrachten af. De schoolbrede werkgroep seksualiteit en relaties, waarin leerkrach-
ten van alle die de locaties deelnemen, gaat met de input van deze teamdag verder aan de slag om tot con-
crete voorstellen in relatie tot het curriculum te komen.  
 



 

Adventsmakrt op 27 november om 11:00 uur op HP 
Dit jaar is de Adventsmarkt er gelukkig weer! Op zaterdag 27 NOVEMBER van 11.00 tot 13.00 uur. Met wat 
aanpassingen gaat het lukken.  
Helaas is het advents knutselen binnen in de school alleen voor leerlingen en ouders van het Hierony-
mus plantsoen bestemd in verband met corona. Tevens zullen er informatiegesprekken plaatsvinden 
voor aankomende nieuwe ouders, een mooie gelegenheid om onze school te leren kennen, sfeer te proeven 
en een rondleiding te krijgen door het gebouw 
Het restaurant en de kraampjes, waar je bijvoorbeeld leuke sinterklaas cadeaus kan kopen, zijn buiten op 
het grote plein. Er zullen  
heaters staan.  
Wij verdelen de adventsknutseltijd voor de leerlingen in de school in twee groepen, zodat het niet te vol in de 
school wordt: de eerste groep kinderen gaat van 11.00 uur tot 12.00 uur knutselen, de tweede groep van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Ondertussen kan je als ouder koffie drinken in het restaurant, langs de kraampjes 
lopen en natuurlijk andere ouders ontmoeten.  
Alle kinderen moeten van tevoren ingeschreven zijn, daarvoor ontvangen jullie per mail een linkje. Alleen 
bij de jongste kleuters kan, om de drukte te beperken, een ouder mee naar binnen. Maar daarover later een 
uitgebreide brief die via Panassys aan jullie wordt verstuurd door de adventscommissie, bestaande uit Elisa-
beth Stoffers (kleuterleerkracht) en Maurice Halla.  
 
Inleveren van de Sinterklaascadeaus 
Cadeau inpakken in Sinterklaaspapier, duidelijk naam van kind en klas op de verpakking schrijven, bijvoor-
beeld groot op een etiket (Sinterklaas heeft oude ogen en anders moet hij zo zoeken bij het uitdelen). Uiter-
lijk maandag 29 november inleveren, in doos of mand in het magazijn, naast de kleuterklas van juf Ali, 
rechtsaf vanuit de hal door de klapdeuren. Cadeau in de doos van je klas doen. Vergeet niet je naam af te 
strepen op de namenlijst die erbij ligt.  
Veel plezier bij de voorbereiding! Voorbereidingen en alles eromheen graag geheim houden! 
De kleuterleerkrachten en leerkrachten van klas 1,2,& 3.  
 
Vanaf klas 4 trekken de kinderen lootjes met de klas en maken surprises. Lootjes trekken gebeurd later.  
 
Zesde klas heeft rijke oogst. 
Sinds maart is de zesde klas een ochtend per week 
in de moestuin te vinden geweest. Iedere leerling 
kreeg een eigen stuk kale grond om op te werken. 
Elke week werd er gezaaid, geplant en onkruid ge-
wied en alles ging groeien. Al veel heerlijke oogst 
brachten de tuintjes voort: courgette, kruiden, uien, 
aardappels, maïs, snijbiet, wortels, bietjes, radijsjes 
en prachtige bloemen. 
Elke week leerde Robert ons van alles over de na-
tuur en onze tuin. 
Gisteren was er dan de laatste keer, met de laatste 

oogst en een oogstfeestje. En wat een oogst! De 
enorme boerenkoolplanten moesten met de auto af-
gevoerd worden.  
We hebben pompoensoep gemaakt, kruidenboter, 
muntthee en een heerlijke salade. Hiervan hebben 
we genoten bij het kampvuur. 
Robert bedankt voor de geweldig leerzame tijd. 
 
 
 
 
 
  



 

Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De herfstvakantie is aangebroken en daarmee hebben we de eerste periode van het schooljaar afgerond. 
Een periode van de zomervakantie tot nu, waarin de coronamaatregelen zo goed als helemaal zijn verdwe-
nen binnen de school. 
Er is de afgelopen periode door iedereen ongelofelijk hard gewerkt en we zijn als school volop in ontwikke-
ling. Hierover is in eerdere nieuwsbrieven al meer geschreven. 
Bijna twee jaar geleden is de klankbordgroep in het leven geroepen maar door de lockdowns is het maar bij 
één bijeenkomst gebleven. Na de herfstvakantie zal een nieuwe ontmoeting plaatsvinden waarin ‘ouderbe-
trokkenheid’ centraal zal staan. Op dit gebied kan na de afgelopen periode winst geboekt worden. We willen 
als school samen met de klassenouders gaan inventariseren waar we trots op zijn en waar kansen liggen. 
Denk aan onderwerpen als het schoolplein, de nieuwsbrief, jaarfeesten en vaklessen, etc. De betreffende 
klassenouders ontvangen na de herfstvakantie een uitnodiging. 
Ben je geen klassenouder en heb je wel vragen, suggesties, etc. voel je vrij om een afspraak te maken met 
een leerkracht of de schoolleiding. 
 
Koor 
De koorlessen zijn sinds de zomervakantie van start gegaan. Bij deze willen een klein sfeerimpressie mid-
dels een filmpje van 1 min. Klik hier voor het filmpje. 
 
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil!’ 
Ook dit jaar is er weer voorgelezen en verteld in de klassen door ouders. Sommigen lazen voor uit een boek 
en anderen vertelde over hun beroep. Daarnaast hebben de klassen bij elkaar voorgelezen. Dit was een  
mooie week! Hieronder een foto uit de kleuterklas van juf Léanne en juf Nancy. 

 
We wensen iedereen een welverdiende vakantie toe, rust lekker uit en we zien elkaar weer na de herfstva-
kantie. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
 



 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouders, 
 
De herfst heeft echt zijn intrede gedaan. 
Vanochtend stond ik op de parkeerplaats en het ene kind kwam nog natter 
aan dan het andere, of droog als het met auto gebracht was. Wanneer het re-
gent en de juffen en meesters de kinderen niet op de parkeerplaats staan op 
te wachten, mogen de kinderen zelfstandig naar hun klas gaan. In de foto 
hiernaast zie je hoe klas 4 voor de laatste keer vandaag op de fiets naar de 
Boerderijschool is gegaan. 
 
Helaas gaat ook dit jaar de herfstmarkt niet door. Het was in de afgelopen tijd, 
waarin we toch ongemerkt met veel nieuwe mensen het schooljaar opgestart 
zijn, een te grote opgave om de markt te organiseren. We gaan met elkaar op zoek naar een ander moment 
in het jaar om een wervelende markt te organiseren. 
 
Na een fantastisch Michaëlsfeest komt nu het feest van Sint Maarten er aan. Dat feest zullen we dit jaar met 
elkaar vieren op en rond onze school. De kinderen worden op 11 november om 16.30 uur op school ver-
wacht onder begeleiding van één ouder. Er is een mooi programma in de maak maar daarover horen jullie 
later meer! 
De dag na Sint Maarten is er een studiedag. Daarin komen we als leerkrachten bij elkaar om ons bezig te 
houden met onze visie op onderwijs en pedagogiek en we gaan heel concreet aan de slag om onze identiteit 
en profilering ‘Natuur en beweging’ verder op de grond te zetten. 
 
Ik wens jullie namens het gehele team een heel fijne vakantie! 
 
Herfstachtige groet, 
Jörgen Joosten 
Adjunct Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 
 
 

 
 

Een herfstige ‘tafel van 6’ 
Klas 3 sluit vandaag een reken periode af waarin 
heel hard gewerkt is met veel ‘herfstschatten’ de 
klas vol kastanjes, eikels, nootjes.. we verdeelden 
en telden alles bij elkaar op.. de tafel van 6 stond 
centraal en werd bij het bewegend rekenen een 
prachtige ster in de kring!  
Nu uitkijken naar de toneelperiode die na de herfst-

vakantie van start gaat!  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Tuinmiddag 31 oktober 
Na het succes eind september kom je vast ook helpen op 
31 oktober in tuin! 
Zondag 31 oktober hopen we weer op een mooie op-
komst om met elkaar te werken in de tuin en elkaar 
te ontmoeten.   
We gaan de linkerkant van de tuin langs het ge-
bouw aanpakken. Het onkruid moet verwijderd 
worden en de grond moet omgespit en geëgali-
seerd worden. 
De tuinmiddag is van 14u tot 17u.  
Neem als dat mogelijk is je eigen tuingereedschap 
mee.  
Er zal een hapje en een drankje zijn.  
Tot 31 oktober. 
Namens de tuincommissie, Eldin, Eric en Dinja  
 
 
 

 
Utrechtse wandeling klas 5 
Met onze vijfde klas zijn we met de trein(!) naar de binnenstad van Utrecht gegaan. Eén van de kinderen 
verbaasde zich erover: “Dat is gek, met de trein naar Utrecht terwijl we al in Utrecht zijn!”. We hebben een 
stadswandeling gemaakt en in het kader van onze geschiedenisperiode over Utrecht in klas 4 kregen we nu 
onverwachts in de binnentuin van de Domkerk een spontane uitleg over de tuin en de fontein. 
We hebben een rondleiding gehad langs de Singel onder leiding van een ex-dak-en-thuisloze gids, die 30 
jaar op straat heeft geleefd, en de fotograaf van de expositie 'Ogenblik', een expositie van foto’s van mensen 
die van en op de straat leven.  
 
Jeugdgezondheidszorg Utrecht stelt zich voor… 

 
Heb jij soms twijfels of vragen over de gezondheid, ontwikkeling en/of 
de opvoeding van je kind? We denken graag met je mee. Wij zijn Vera 
de Boer en Rosan in ’t Veld, jeugdverpleegkundigen in Leidsche Rijn 
bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ is er voor alle kinderen in 
Utrecht en hun ouders. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundi-
gen, (dokters)assistenten en logopedisten. 
  
Goed nieuws! Veel ouders weten de weg naar de jeugdverpleegkun-
dige te vinden. We ontvangen uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld 
gedrag, bedplassen, slapen, motoriek of groei. Bij oudere kinderen 

kunnen weer andere vragen spelen zoals over pesten, groepsdruk, seksualiteit, mediagebruik en gezond 
eten en drinken. 
Naast de vragen van ouders nodigt de JGZ alle kinderen uit voor een gezondheidsonderzoek (zie ingezon-
den mededelingen). Dit schooljaar doen we dit in groep 1, 2, 5 en 7. Wil je meer informatie of heb je vragen? 
Je kunt de JGZ bereiken op 030-2863300 of kijk op onze website www.jeugdengezinutrecht.nl. 
Vera de Boer en Rosan in ‘t Veld 
 
  



 

Ingezonden mededelingen: 
 

 
  



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 
 
 


