
 
 
Nieuwsbrief 17 september 2021 
 

Agenda september  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.  
(Ouderportaal is leidend)  
20-09-21 Ouderavond HP kleuters Anne-Fleur  
21-09-21 Ouderavond LR 6  
23-09-21 Ouderavond HP 4, kleuterklassen LR.  
24-09-21 locatie HP om 13.00 uur vrij i.v.m. Michaëlfeest  
28-09-21 Voorlichting VO klas 5 en 6 locatie HP/MB/LR (m.u.v. klas MB6)  
29-09-21 locatie MB Michaëlfeest, normale tijd uit 
 
Agenda oktober  
01-10-21 locatie LR Michaëlfeest, normale tijd uit 
05-10-21 Ouderavond alle kleuterklassen LR 
06-10-21 Ouderavond LR 3 en LR 4 
11-10-21 Ouderavond MB 5 
12-10-21 Ouderavond HP 6 en LR 5 
13-10-21 Studiedag leerkrachten HP, alle klassen vrij 
14-10-21 Ouderavond LR 2 
16 t/m 24-10-2021 Herfstvakantie 
27-10-21 Ouderavond LR 1 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Michaël, die de draak temt, is een voorstelling die talloze ma-
len is uitgebeeld in de kunsten. Soms is Michael afgebeeld als 
engel, soms als een ridder te paard. In het laatste geval wordt 
gesproken over St. Joris die de draak verslaat.  
Het Michaëlfeest vieren we aan het begin van de herfst; in de 
oogsttijd. De eerste tekenen van terugtrekken van de zon zijn 
in de natuur waarneembaar; de eerste bladeren verkleuren, 
dikke wolkenpartijen die een soort gordijn vormen tussen he-
mel en aarde, de mist die als een deken de aarde bedekt. De 
natuur neemt langzaam in pracht af, het verstilt en sterft af; 
tegelijkertijd is er oogst. 
Het hele leven kan soms ook een moment van verkilling heb-
ben. Michaël en de kwaliteiten die daar mee samen hangen, 
kunnen inspireren hiermee om te gaan. 
Het is aan de tijd om moeilijke dingen niet uit de weg gaan, 
maar ze juist moedig tegemoet te treden. Je angsten door-
gronden en je er niet door laten leiden. Ook hebben we soms 
een draak in onszelf te verslaan. 
Michaël dwingt niet, hij wijst de weg met zijn zwaard en kan 
dienen als inspiratiebron in de zoektocht naar vrijheid. Wat er 
op je af komt in je leven heb je lang niet altijd zelf in de hand, 
maar hoe je met je levenslot omgaat; daar ligt vrijheid in. Dit 
heeft te maken met bewustzijn; zelfkennis, hiermee kun je je-
zelf ontwikkelen. Het feest van Michaël is het feest van de 
moed, van innerlijk wakker zijn maar ook van verbonden zijn en een feest van evenwicht. Van contact tussen 
binnen en buiten. Tussen individu en gemeenschap. 
Daarom is het Michaëlsfeest juist in deze roerige tijd zo belangrijk. Het accentueert de brug tussen individu 
en gemeenschap, maar ook tussen aarde en kosmos. 
 
Mede namens de medewerkers van onze drie locaties, 
Ines Scheffer 
 
 



Schoolfoto: donderdag 23 september HP en MB en LR  
De schoolfotograaf komt weer naar onze school toe, voor het maken van nieuwe klassenfoto’s en individuele 
foto's. En alvast een afscheidsfoto voor de zesde klas! Deze keer komt hij weer vroeg in het jaar, dus hope-
lijk met mooi weer voor de klassenfoto’s. Met kleding in vrolijke kleuren worden de foto's het best. Maar trek 
geen fluorescerende kleuren aan, want die doen het niet goed op de foto!   
We gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen; mocht dat niet zo zijn, kunnen ouders dit schriftelijk 
melden bij de klassenleerkracht. Zo werkt de fotograaf AGV-proof, en overigens worden ook de RIVM-richtlij-
nen netjes opgevolgd.  
De schoolfotograaf biedt de schoolfoto’s via internet aan. Als de foto’s klaar zijn, krijgen de kinderen een per-
soonlijke inlogkaart mee naar huis. Raak deze kaart niet kwijt want wij bewaren de codes niet op school! Je 
logt vervolgens thuis in op de site van Foto Koch, plaatst je bestelling en rekent af via iDeal of via een fac-
tuur. Je kunt natuurlijk zelf kiezen welke foto’s of pakketten je wilt bestellen. Als je binnen een week bestelt, 
is er een gratis groepsfoto. 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 zijn, 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 zelf 
meteen één bij via een ouder van een klasgenoot.   
 
Herhalingscursus BHV 

 
De jaarlijkse herhalingscursus BHV vond af-
gelopen woensdag plaats. In de ochtend was 
er een ontruimingsoefening op alle 3 locaties. 
D.m.v. een rookmachine werd een brand na-
gebootst.   
Binnen 4-5 minuten nadat het alarm afging 
waren de scholen ontruimd en stonden de 
leerlingen op de verzamelplaats. Dit is een uit-
stekend resultaat. 
In de middag werd o.a. geoefend met de blus-
middelen. Ook werd het reanimeren geoefend 
(zie bij Maliebaan). 
 
 
 
 
 
 

 
Beperkende maatregelen i.v.m. corona 
Zoals u wellicht al weet, vervallen de maatregelen voor het basisonderwijs grotendeels per 25 september.  
Volgende week zult u hierover nader bericht ontvangen per locatie. 
 
Katern Hieronymusplantsoen 
 
Michäelsfeest  
Aankomende vrijdag 24 september is het zo ver. In de extra nieuwsbrief hebben jullie hierover kunnen lezen. 
We zijn opzoek naar extra ouders die kunnen helpen. Het wordt een heerlijke dag en op deze manier wordt 
je betrokken bij wat er leeft onder de kinderen en kan je getuige zijn van het gevecht met de draak. Klas 6 
mag de draak spelen. Schrijf je in op de inschrijflijst. We starten om 8:30 tot 13:00 uur.  
Kleding advies voor de kinderen: graag in herfstkleuren  
 
Kleuterouders weer in de school 
Kleuterouders komen weer in de school om hun kind in de klas te brengen. Een fijn en intiem tussen ouders 
en kinderen en leerkracht. Een mooi moment waarin de sfeer van de klas geproefd kan worden.  
Mocht je het te druk vinden in de gangen overleg dan even met de leerkracht van je kind hoe dit op een pas-
sende manier op te lossen is. 
 
Gevonden voorwerpen liggen woensdag klaar 
Aankomende woensdag liggen de gevonden voorwerpen weer klaar om 13:00 uur op het schoolplein. 
Daarna gaat het naar de kringloop. 
 
  



Onderhoud schoolplein 
In de bijlage vinden jullie een verslag van de aanleg van het schoolplein. Nog maar 6 maanden oud maar nu 
al een heerlijke oase waar ontzettend fijn en intensief gespeeld wordt. We trekken veel bekijks bij andere 
scholen. 
Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor de officiële opening van het schoolplein. We willen het reali-
seren van deze droom (die we al 20 jaar hadden!) niet ongevierd voorbij laten gaan! Daarnaast zijn we op-
zoek naar ouders die willen helpen bij het onderhoud! Graag melden bij Duco Mienis: d.mienis@vrije-
schoolutrecht..nl. 
 
NPO 
Kwaliteit van onderwijs  ontstaat in de tijd die een leerkracht krijgt om vaardigheden te ontwikkelen  op peda-
gogisch- en didactische gebied.  
Scholing en regelmatig reflecteren op het eigen handelen en het eigen onderwijs vergroot en verdiept de on-
derwijscompetenties van de leerkrachten. Middels de NPO gelden zetten wij met het team van HP voorna-
melijk in op het verder ontwikkelen van deze vaardigheden van de leerkrachten. Differentiatie is hier een 
sleutel en op we hebben extra hulp van collega’s van buiten af voor kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. 
 
Buitendag in klas 1 
Klas 1 heeft ook een keer per week een buitendag waar zij spelen en onderwijs ontvangen. Op de foto’s zijn 
een aantal letters te zien die zij hebben geleerd afgelopen week.  

 
                                                                                                                       
Poppenkast klas Maartje 
  



Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de locatie Maliebaan, 
 
De derde week zit er op en er is wederom hard gewerkt door de kinderen een medewerkers. Ik zal bij deze 
een korte update geven rondom de vacatures en voortgang van de veranderingen nav de studiedagen. 
 
Vacatures 
Op dit moment zijn we nog steeds hard op zoek naar een leerkracht voor handwerken, handarbeid en eurit-
mie. Mocht u iemand kennen of heeft u zelf interesse, laat het mij weten. 
 
Actieteams 
Tijdens de afgelopen twee studiedagen hebben we o.a. kernwaarden geformuleerd met het team en tevens 
zijn er actieteams gecreëerd. Deze actieteams zullen onafhankelijk van elkaar gaan werken aan het behalen 
van doelen die we eerder met het hele team hebben opgesteld. Elk actieteam bestaat uit 4 a 5 medewerkers 
en heeft een coördinator. Er zijn 4 actieteams namelijk:  
-Pedagogisch klimaat 
-Kwaliteit basisvakken 
-Leerlingzorg 
-Kwaliteit en organisatie 
 
Binnenkort zal elk actieteam zich kort voorstellen in de Nieuwsbrief en melden waar ze mee bezig zijn. Zo 
krijgt u een inkijkje in de ontwikkelingen binnen de school die normaliter op de achtergrond plaatsvinden. Het 
uiteindelijke doel van onder andere het invoeren van actieteams is het verbeteren van de communicatie-
structuur, het vergroten van eigenaarschap en als belangrijkste natuurlijk een nog beter onderwijsaanbod 
creëren voor de kinderen. 
 
Alvast een fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct schoolleider 

VSU loc. Maliebaan 
 
BHV 
Afgelopen woensdag heeft er een brandoefening plaatsgevonden op onze school en in de middag hebben 
de BHV’ers een herhalingscursus BHV gevolgd. 
 
  



Klas 4 
De vierde klas is dinsdag in de vroege ochtend om 6.00u de koeien wezen melken op de boerderij-
school. Iedereen was zeer moe maar het was wel fantastisch. De normale klussen gingen ook ge-
woon door. 

 
 

Geiten, kippen en moestuin. 
 
  



Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouders, 
 
Afgelopen week stond ik ’s ochtends in alle rust te kijken hoe jullie kinderen op school komen.  
Bij het verzamelen van de kinderen buiten op de parkeerplaats viel het mij op hoeveel kinderen zo blij zijn 
om hun klasgenoten weer te ontmoeten. Dan hebben ze elkaar de dag daarvoor nog uitgebreid gezien en 
lijkt het toch alsof ze elkaar na lange tijd weer tegenkomen. Er werd met elkaar gelachen, achter elkaar aan-
gerend en soms innig omhelsd. Mooi! 
Ik werd daar heel vrolijk van en realiseerde hoe fijn het is als kinderen met plezier naar school komen! 
 
Hartelijke groet en een fijn weekend, 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 

 
Klas 1 knipt de aangeleerde letters uit kranten 

 
Even voorstellen… 
Hallo, mijn naam is Ian en ik ben de nieuwe vakleraar Engels. 
Ik ben Engelsman en woon sinds één jaar in Nederland. Ik heb in Engeland als klassenleraar in een vrije-
school gewerkt en ook in het reguliere middelbare onderwijs. 
Mijn hobby’s zijn lezen en geschiedenis, re-enactment van de Middeleeuwen, waarbij ik behalve aan ge-
vechten deelneem ook aan mandvlechten doe. Ik ben getrouwd en heb twee jonge dochters. 
Hier in Nederland geniet ik van fietsen, kaas, vlaai en van hoe vriendelijk de mensen zijn. 
Meester Ian 
 

Met sommige ouders van klas 1 heb ik al even kort kennisgemaakt, maar voor alle an-
dere ouders en anderen stel ik me graag even voor: 
Mijn naam is Ella van Dorth, ik ben 56 jaar en woon met mijn twee kinderen in Vleu-
ten. Ik ben nieuw bij de vrijeschool en nieuw in het vak. Hiervoor heb ik lange tijd 
gewerkt als HR-adviseur en daarvoor als groepsleidster met kleuters en pubers. 
Ik heb inmiddels een hele leuke start gemaakt in klas 1. Daar werk ik op donder-
dag. Daarnaast ben ik op vrijdag in klas 2. Op de woensdagen ben ik op school 

voor extra werkzaamheden. 
Ik hoop binnenkort met jullie persoonlijk kennis te maken. Graag tot dan! 

Juf Ella 
 

Koffie ochtenden ☕  
Beste ouders, tot aan de herfstvakantie zal er iedere woensdagochtend tussen 8.40 en 9.30 de mogelijk-
heid zijn om (met voldoende afstand) andere ouders van school te ontmoeten in het handwerklokaal (bene-
den, rechts achterin) . Er zal koffie en thee aanwezig zijn. 
Doel van deze inloop is om op een laagdrempelige manier elkaar te leren kennen, (weer) meer te verbinden 
met elkaar, en een mogelijkheid te geven dat ouders meer betrokken kunnen worden binnen de school. We 
kunnen er gewoon wat kletsen, ideeën uitwisselen, initiatieven oppakken. Alles wat dan ook maar ontstaat.  
Leuk als je komt!  
Namens de klassenouders, Berpke van Oers (moeder van Cathelijne -5- en Gijs -4-) 
 
Zondag 26 september Tuinmiddag  



De tuin rondom de school is aan onderhoud toe. We zijn bezig om een ontwerp voor de inrichting van de tuin 
te laten maken door een ontwerpbureau. Het bedenken en maken van de plannen duurt helaas nog even. In 
de tussentijd willen we graag aan de slag gaan met onderhoud aan de tuin. Op zondag 26 september orga-
niseren we een grote tuinmiddag. Hiervoor willen we liefst zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Om 
elkaar te ontmoeten, samen te werken en de tuin een boost te geven! We starten om 14:00 uur en stoppen 
uiterlijk om 17:00 uur. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en lekkers! Heb je vragen of opmerkingen dan ho-
ren we het graag via de mail: tuincommissievsu@gmail.com  
Kun je er aankomende week niet bij zijn dan ben je van harte welkom op een volgende zondag. Want op ie-
dere laatste zondag van de maand gaan we klussen in de tuin. Zet de data voor dit jaar alvast in je agenda, 
31 oktober en 28 november. Beide dagen starten we om 14:00 uur.  
Wij zijn er altijd, alleen niet als je naar buiten kijkt om 13.50u en het regent.  
Hartelijke groet van de tuincommissie, Eric, Eldin en Dinja 
 
 
  



Ingezonden mededelingen: 



 

 
  



 


