
 
 
Nieuwsbrief 17 december 2021 
 

Agenda december 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
20-12-21 t/m 24-12-21 Noodopvang 
25-12-21 t/m 09-01-2022 Kerstvakantie  
 

Agenda januari 
10-01-22 Studiedag leerkrachten LR, alle klassen vrij. 
18-01-22 Ouderavond klas MB 6. 
20-01-22 Ouderavond kleuterklassen HP/MB. 
25-01-22 Ouderavond klas MB 4, HP 5, Alle klassen LR   
27-01-22 Ouderavond klas MB 3. 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Wij spelen het kerspel op onze drie scholen het liefst ieder jaar met de leerkrachten als geschenk voor onze 
leerlingen en ouders. Dat het ook dit jaar op de oude manier niet helemaal gelukt is, door de vervroegde 
schoolsluiting, is een feit. Op de nieuwe manier is het zeker wel gelukt; op alle drie de locaties werd er iets 
van een spel, tableau vivant getoond aan de kinderen. Dat getuigt van de enorme veerkracht en het aanpas-
singsvermogen van de leerkrachten! Hoe de wereld ook aan verandering onderhevig is, wij blijven zoeken 
naar wegen om onze idealen vorm te kunnen blijven geven.  
Vele zullen zich afvragen waarom is dat kerstspel toch zo belangrijk voor de vrijescholen?  
 
Vanuit de vrijeschool pedagogiek wordt Kerstmis als het laatste feest in de reeks van de lichtfeesten (Sint-
Maarten en Sint-Nicolaas, Advent) gezien. Kerstmis valt op een dag die in de pre-Christelijke periode al werd 
gevierd als het moment waarop de kortste dag van het jaar, met de zonnewende, voorbij is. Hierna worden 
de dagen weer langzaam langer. Het is niet voor niets dat het Christendom deze dag koos als geboorte dag 
van Jezus van Nazareth.  
Het beeld dat we met de geboorte van het kind in het kerstspel aan onze de leerlingen willen meegeven is 
het oerbeeld van de geboorte van de menselijke individualiteit. En daarmee het beeld van de vernieuwing. 
Daarnaast heeft iedere rol in het spel een symbolische waarde, dat voert hier veel te ver. Je kunt er meer 
over lezen op: https://www.vrijeschoolbeweging.nl. 
 
Voor volwassen kan het beeld van geboorte als inspiratiebron dienen in deze donkere dagen aan het eind 
van het jaar, waar alles tot stilstand lijkt te komen, zeker door corona. Het biedt misschien de mogelijkheid 
om letterlijk, maar ook figuurlijk naar binnen te keren en terug te blikken op het afgelopen jaar. En jezelf de 
vraag te stellen: hoe wil ik verder gaan? Hoe wil en kan ik mijzelf wellicht ook vernieuwen? Hoe kan ik mijn 
idealen op de grond krijgen en geboren laten worden? 
 
Namens de leerkrachten en medewerkers van Vrije School Utrecht wensen wij jullie allen een mooie kersttijd 
toe.  
 
Ines Scheffer 
Schoolleider  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
Onderzoek onderwijsaanbod en -behoefte basisonderwijs Utrecht 
In de nieuwsbrief van 5 november jl. is aangegeven dat de vragenlijst voor het onderzoek naar wen-
sen/behoeften van ouders t.a.v. het onderwijs voor hun kind(eren) door de gezamenlijke schoolbesturen in 
Utrecht in december zou worden verstuurd. Dit heeft echter vertraging opgelopen. Het is nu de bedoeling dat 
de vragenlijst in januari verstuurd zal worden. 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wij kijken met plezier en trots terug op afgelopen tijd waarin wij als team een kerstspel instudeerde op zater-
dag, een mooie advent-en kerstsfeer neerzette in de school en in de klassen er ook nog onderwijs was!  
 
Een van onze voornemens was dit jaar om jullie als ouders, ondanks de coronabeperkingen, toch de gele-
genheid te bieden mee te genieten van wat er in de school gaande is. Met creatieve vondsten is dat dit jaar 
veel meer dan afgelopen jaar gelukt. Zonder de gigantische inzet van onze muziekleerkracht Roel Vogel en 
de ouders van het ouderkoor en de ouders die musiceerde bij het kerstspel, was dit echter nooit op deze 
wonderschone manier mogelijk geweest. Dank meester Roel! 
 
Dankzij de zangers van het ouderkoor was er ook buiten op het schoolplein een prachtige adventsstemming. 
Evenals het door de inzet van vier ouders mogelijk was dat het kerstspel muzikaal te omlijsten met meer-
stemmige zang onder begeleiding van cello. Samen met de verschillende klassen zongen zij kerst (spel) 
liederen, waardoor het een wonderschone opvoering werd. 
 
Maar ook in de 10 klassen van onze school hebben de klassenouders dit jaar weer alles op alles gezet om 
het kerstonbijt sfeervol te laten verlopen met hulp van  overheerlijke baksels van de andere ouders. Kortom, 
wat ik jullie wil zeggen is dit: Lieve ouders; bedankt voor jullie enorme betrokkenheid. 
We dragen samen de school en dat hebben wij gevoeld.  
In deze bijzondere tijden is dat ongelofelijk belangrijk, met name voor de kinderen, maar het geeft ons ook 
een waanzinnig warm gevoel.  
 
Namens de leerkrachten,  
 
Ines Scheffer  
Schoolleider  
Vrije school Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bericht vanuit de kleuterklassen 
Een kleuter beschikt over vier vermogens die het vanuit een natuurlijke behoefte 
tot leren aanwendt t.b.v. zijn ontwikkeling. Kleuterleerkrachten proberen in hun 
werk met de leerlingen zo veel mogelijk bij deze vermogens aan te sluiten. De 
leerlingen en de klas varen hier wel bij. Het zijn de vermogens tot nabootsing, 
gewoontevorming, fantasie en eerbied. Ook als ouder helpt het om vanuit deze 
krachten met je kind om te gaan. Hierover valt meer te lezen in het boek van De 
eerste zeven jaar, van E. Schoorel. 
Afgelopen week bezocht Lois Eigenraam op onze locatie alle kleuterklassen uitge-
breid. Uit het bezoek en de terugkoppeling hiervan en de leerbehoeften van de 
leerkrachten gaan de collega’s gezamenlijk een team ontwikkelingsvraag formule-
ren. Later meer hierover! 

 

 

                                                                                                                    Luciafeest Klas 2 
Op initiatief van de tweede 
klas is er dit jaar ook aan-
dacht besteed aan het licht-
feest Lucia. Het is een typ-
pisch Scandinavisch licht-
feest dat op 13 december op 
de naamdag van Lucia 
wordt gevierd. De traditie in 
Zweden was dat er vroeg in 
de morgen meisjes met 
kaarsjes op hun hoofd ge-
zinnen en ouderen wekken 
met speciale liedjes. Bij ons 
op school werd er een 
prachtig Lucialied ingestu-
deerd tijdens de muziekles-
sen en gezongen voor de 
kleuterklassen door klas 2. 
Door de kleuterklassen wer-
den overheerlijke Lussekat-
ter gebakken. 

 
Uitzwaaiboom klas 6 
Afgelopen week heeft klas 6 samen met de mannen 
van de gemeente een uitzwaaiboom geplant aan de 
Singel, heel dicht bij het schoolplein. De prachtige 15-
jarige ceder is door iedereen toegedekt met aarde en 
we hebben hem veel groeikracht gewenst. De boom is 
een herinnering aan klas 6, die einde van dit school-
jaar uitzwaait om naar de middelbare te gaan. 
 
 
 
 

 
 
 
Advent verkoop een groot succes 
Hoewel de advent verkoop een weekje korter was dan ge-
pland, was het zeker een groot succes. Mineralen, plantjes, 
Cadeau zakjes, kerstlichtjes, gedoneerde door ouders werden 
aangevuld met eigen gemaakte knutsels en heerlijk versge-
bakken wafels, cake en warme chocomelk. 
In januari vervolgen we onze gezellige verkoop op de woens-
dagen! 
 
 
 



Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Deze week staat in ineens in het teken van afronden. Kerstspelletjes worden opgevoerd, de laatste 5-12 
surprises worden nog uitgepakt, klassen worden opgeruimd, etc. Ondanks de veranderingen waar we als 
maatschappij mee te maken hebben, is het in de school rustig, wordt er hard gewerkt en zitten we met z’n 
allen nog heerlijk in de kerst- en adventsfeer. Alle klassen zijn uit quarantaine waardoor we allemaal op een 
fijne manier hebben kunnen afronden.  
Volgende week zal het rustig zijn in school met alleen de noodopvang. We gaan het schoolgebouw lekker 
opruimen en er is tijd om de puntjes op de i te zetten als het gaat om administratief werk. Na volgende week 
is het tijd om bij te komen van alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd. We zijn ontzettend dankbaar 
voor jullie flexibiliteit en begrip voor de situatie. Wat er ook gebeurde, er werd meebewogen, vooruitgekeken 
en constructief meegedacht.  
 
Dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
 

Schoolplein 
Vorige week zijn er letterlijk bergen verzet op het schoolplein. De zandbak is met 10m3 speelzand aange-
vuld. Verschillende klassen hebben hierbij geholpen. Ook de rest van het schoolplein vraagt om een flinke 
opknapbeurt. Vanuit de MR wordt er al hulp aangeboden bij het regelen van subsidies en is er al en mooi 
bedrag begroot voor 2022. Als de rust iets is teruggekeerd op school, zal dit punt hoog op de agenda komen 
te staan. Onze mooie school verdient immers ook een verzorgd duurzaam schoolplein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De prismajuf in de onderbouwklassen 
Dit schooljaar is de aanstelling van onze begaafdheidsspecialist juf Jany wat uitgebreid, zodat ze ook in klas 
1 en 2 kan werken en meer tijd kan besteden aan het begeleiden van de klassenleerkrachten. Ook is ze 
vaker in alle onderbouwklassen aan het werk. Aan het eind van het schooljaar gaan we alle nieuwigheden 
evalueren om te kijken hoe de behoeftes van team en kinderen zo optimaal mogelijk worden bediend. 
(Groepjes) kinderen die nog meer nodig hebben naast het basisaanbod, krijgen extra ondersteuning van de 
onderwijsondersteuner, remedial teacher of prismajuf. Op de ouderavond van 24 februari zal Jany het huidi-
ge zorgaanbod begaafdheid toelichten. Of dit in de zaal van het HP kan, is nog even afwachten; eventueel 
wordt het weer een digitale variant met filmpjes en gesprekken. 
 
 
 



 
  

Het staldeurtje kraakte, de os loeide zacht, Toen Jozef     

ontwaakte werd het kindje gebracht 

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht. 

Stil nu, stil nu, het ruist al door de lucht.  

’t Wonder komt heel zachtjes aan,  

’t Kerstkind wil naar binnen gaan. 

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.  

 

Wie loopt op het paadje en wie klopt daar aan,   

’t zijn herders die zwijgend voor het staldeurtje staan.  

 

 

 
 
 
Donker wordt de aarde, 
Duister overal. 
Maar ons hart bewaarde 
Licht, dat blijven zal. 
Dat het helder brande, 
Lichten mag heel ver, 
Dan zal eens de aarde 
Worden tot een ster! 

 
 
 
 
 



Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
En ineens was het jaar 2021 teneinde op school, in ieder geval voor de meeste kinderen… 
Wij hebben gisteren met zeven collega’s aan de zijde kunnen staan van onze juf Lara en dat was heel fijn en 
mooi. Dank jullie wel dat we ook door jullie in de gelegenheid zijn gesteld om bij het afscheid van haar man 
te zijn! 
 
Volgende week nog de noodopvang met een klein deel van de kinderen en daarna genieten van de feestda-
gen. 
 
We wensen jullie allemaal veel plezier, rust en liefde in de vakantie en tot volgend jaar, 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 

 
Toch een feestelijke kerstafsluiting 
De dag begon met dat het ouderkoor ons allemaal toezong… 
 

  
 
Klas 1 en alle andere klassen kregen bezoek…  …klas 2, waar een vuurslang werd aangestoken… 

     
 
…ook in klas 3, net als in alle andere klassen kwamen Jozef en Maria op bezoek…    



  
 
…in klas 4…    … en klas 5 heeft voor ons op het plein gezongen… 

   
 
… en natuurlijk klas 6. 

Handvaardigheid 
De afgelopen weken hebben de kinderen van klas 4 tijdens handwerken 
gezamenlijk een 'adventslinger' gemaakt. Mooie tinten blauw en wat 
glans werden natgevilt tot een vilten vlaggetje. Daarna had ieder één 
van de vier adventsweken als thema: mineralen, planten, dieren en 
mensen en maakte een vilten applicatie met wat borduursel op het vlag-
getje. Mooi hoe ieder zijn eigen idee maakte en duidelijk aan het genie-
ten was van het maken.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klas 6 heeft tijdens houtbewerking samen gewerkt aan een kerststal. Ieder sneed met een zakmes uit een 
houten balkje een figuur, van herder, ezel, koning tot kindje én kribbe. Er is flink ingezaagd, gesneden, ge-
vormd en geschuurd. Uiteindelijk is het deze week in de klas ook verder afgeschilderd én heeft de klas een 
stalletje getimmerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ingezonden mededelingen: 

 

 

 
 
 



 
 
 
 



 

 


