
 
 
Nieuwsbrief 19 november 2021 
 

Agenda november  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 

23-11-21 Online ouderavond kleuterklassen LR over leervoorwaarden 

 
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),  
 

De besmettingen nemen toe en daarmee verscherpen we de voorzorgsmaatregelen ook weer. Zijn wij blij 
dat we op alle drie de locaties nog van een mooi Sint Maartensfeest hebben kunnen genieten samen met 
leerlingen en ouders! 

 
In deze nieuwsbrief  een fotoverslag. 
 

Namens de leerkrachten en medewerkers  
 
Ines Schef fer  

 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

Corona  
Gisteren hebben jullie een brief  van mij en het team ontvangen waarin we schrijven over de maatregelen en 
onze schoolvisie.    

 
Het servicedocument ten aanzien van de Coronamaatregelen vanuit het ministerie wordt begin van aanko-
mende week bijgesteld. Mocht dat veranderingen met zich meenemen dan worden jullie hierover geïnfor-

meerd. 
 

Sint Maarten  
We hebben een geweldig sfeervol Sint Maartensfeest gehad! Fijn om samen met ouders en leerlingen en 

leerkrachten feest te vieren.  
 
Met dank aan alle betrokkenen. Hieronder een sfeerimpressie.  

 
Met vriendelijke groet namens het hele team 
Ines Schef fer  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Katern Maliebaan 
 
Wat hebben we ongelofelijk genoten van het afgelopen St. Maartenfeest. Fijn om weer even voltallig aanwe-

zig te kunnen zijn en dit jaarfeest met elkaar te kunnen vieren. 
Ondertussen zijn we weer een week verder en is er een hoop gebeurd. Afgelopen maandag hebben we een 
studiedag over Teamcultuur en Administratie gehad. Er gebeurt achter de schermen een hoop en we zijn 

ons ervan bewust dat hier nog niet heel veel over gecommuniceerd is. Samen met de deelraad MR wordt er 
gewerkt aan een speciaal moment waarop dit wel uitgebreid gedeeld kan worden. Door o.a. alle corona-
maatregelen, interne ontwikkelingen, etc. ligt de focus al een tijdje op andere zaken dan een goede commu-

nicatie. Hier willen we graag iets aan doen en daar wordt nu aan gewerkt. Vanuit de deelraad MR zullen er 
ook ouders bij betrokken worden. De veranderingen moeten immers wel aansluiten bij de verschillende be-
hoef tes. 

 

Sint Maarten 
Misschien is het je opgevallen bij de uitvoering van het Sint.Maartentoneelstuk: de kinderen droegen prach-
tige, sfeervolle tunieken en kappen. Stuk voor stuk zijn ze handgemaakt door (groot)ouders van onze school. 
Nu heef t dus ook onze locatie zijn eigen Sint Maartenkleding. 

 
Dank je wel Geeske (moeder Wiebe klas 5), voor dit fantastische initiatief  en de uitvoering ervan! 
 

Veel dank ook aan Hanna (Bente en Eva, klas 5), Suzanne (Torben, klas 3) en haar moeder/de oma van 
Torben, Dieke (Trui, klas 4), Merlijn (Felix, klas 4), Peter (Noa, klas 2) en Saskia (Merijn, klas Femke en 
Melissa) die alle tunieken en kappen in elkaar hebben gezet! 

 
Dank ook aan alle ouders die riemen inleverden voor om de tunieken. 
 

Kortom, namens het hele team en alle toekomstige vijfde klassen: HEEL VEEL DANK, hier gaan hele vele 
toneelstukken mee worden gespeeld. 
 

Vriendelijke groet, 
Tamara en Wendy 
(leerkrachten klas 5) 

 

Corona 
Er zijn hier en daar vragen rondom de coronaontwikkelingen bij ons op school. Tot nu toe gaat het naar om-
standigheden en in vergelijking met andere scholen goed (afkloppen). Wel houden we nu al rekening met 

meerdere scenario’s. Zo zijn we straks wel voorbereid op een eventuele tijdelijke sluiting van klassen of  de 
hele school. We volgen zo goed mogelijk alle richtlijnen die we vanuit het ministerie gecommuniceerd en 



gebruiken daarnaast ook gezonde verstand om het voor de kinderen zo veilig en f ijn mogelijk te houden. 
Jaarfeesten gaan vooralsnog in aangepaste vormen door. 

 
Noodlokaal klas 1B  
Na een lange strijd met de buurtbewoners en de gemeente, heb ik helaas samen met het bestuur besloten 
om de stekker uit de plaatsing van het noodlokaal te trekken. 

  
Voor de eerste locatie waar we het noodgebouw wilde hebben was onverwachts een kapvergunning nodig. 
Deze werd niet verleend door de gemeente, waardoor de plaatsing niet kon plaatsvinden. We waren toen al 

maanden verder. 
Vervolgens hadden we een nieuwe aanvraag bij de gemeente ingediend voor een plek aan de andere kant 
van de school. Deze aanvraag werd telkens verlengd vanuit de gemeente omdat er continu nieuwe (bela-

chelijke) eisen werden gesteld. Ook de kosten om alles te realiseren namen alleen maar toe.  
  
Zowel het bestuur, de leverancier als ik kwamen tot de conclusie dat dit f inancieel uit de hand aan het lopen 

was en dat de kans van slagen met de week afnam. Samen met de leverancier hebben we vorige week de 
balans opgemaakt en uiteindelijk moeten concluderen dat we moeten stoppen met de procedure.  
  

Met de BSO, Janneke en Emma zijn we in gesprek om te kijken naar voorwaarden om de huidige situatie te 
continueren. 
 

Activiteiten die normaliter in de zaal zouden plaatsvinden worden nu verplaatst naar de hal en dat gaat naar 
omstandigheden goed. 
 

Kerstspel 
Nu corona ook op scholen lijkt toe te slaan, hebben we met elkaar gekeken naar de mogelijkheden om toch 
een kerstspel op te voeren passend binnen de coronarichtlijnen. 
Als snel werd duidelijk dat het opvoeren van een volwaardig traditioneel kerstspel niet mogelijk is. Een uitge-

breid tableau vivant/levende kerststal behoort daarentegen wel tot één van de mogelijkheden met inachtne-
ming van de huidige richtlijnen. Op dit moment wordt er onderzocht hoe we dit gaan vormgeven en zullen u 
per mail op de hoogte stellen als er een besluit is genomen. Mochten de richtlijnen de komende weken ver-

anderen, dan zullen we daar uiteraard op anticiperen.  
 
Het is wel verstandig om alvast rekening te houden met het gegeven dat het kerstspel alleen voor de kin-

deren zal worden opgevoerd. We vinden dit ontzettend jammer maar het is waarschijnlijk niet anders… 
 

2 wijzigingen studiedagen 
Zowel 14 januari als 22 februari zijn er studiedagen. Omdat er steeds meer kinderen/klassen en zelfs scho-
len in quarantaine moeten, hebben we besloten om 1 van de 2 studiedagen te annuleren zodat we een extra 

dag onderwijs kunnen verzorgen voor de kinderen.  
De studiedag van 14 januari komt te vervallen. Dit houdt in dat de kinderen gewoon de hele dag les krijgen. 
De studiedag van 22 februari gaat wel door. 

 
De studiedag van 21 april 2022 wordt 1 dag verplaatst naar 22 april. Dit is voor de meeste gezinnen f ijner 
omdat het dan een langer weekend is in plaats van een versnipperde week. De sportdag zal 21 april plaats-

vinden. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 

 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 

VSU loc. Maliebaan 
 
Ps. Hieronder volgen nog enkele foto’s om een impressie te geven wat er hier en daar in de school gebeurt. 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We zijn weer een tijd ingerold waarin we het echt met elkaar voor elkaar moeten zien te krijgen. 

Met name de uitval van leerkrachten om wat voor reden dan ook, stelt ons als school voor een uitdaging om 
onderwijs aan jullie kinderen te kunnen blijven aanbieden. In de kleuterklassen vraagt dat op dit moment 
veel f lexibiliteit van leerkrachten, maar ook van jullie als ouders! 

Hierbij worden soms keuzes gemaakt die niet voor iedereen even f ijn uitpakken en daar vragen we dan toch 
jullie begrip en medewerking voor. 
 

In deze nieuwsbrief  opnieuw een oproep voor de laatste tuinmiddag van dit kalenderjaar. De tuincommissie, 
Dinja, Eldin en Eric, zijn al enige tijd heel drukdoende om ons buitenterrein aan te pakken. Daarvoor is wel 
het enthousiasme en de hulp van veel ouders bij nodig en daar loopt het nu even spaak! De laatste keer dat 

er een tuinmiddag was, zijn slechts 3 mannen heel hard aan het werk geweest. En ja, het was regenachtig 
weer… Zij en wij hopen echt dat er op de laatste middag meer hulp zal zijn. 
 

De gesprekken die wij als school over jullie kinderen met elkaar en met jullie voeren, vinden altijd plaats in 
september/oktober (langer oudergesprek) en in maart (10-minutengesprek). Hierin vertellen de leerkracht de 
belangrijkste zaken over de ontwikkeling van jullie kinderen. Verder hebben onze leerkrachten 2 keer per 

jaar een zogenaamd breedoverleg over de kinderen; dit is samen met de intern begeleider en soms ook 
schoolleiding. Hierin worden alle kinderen van de klas besproken en gekeken wat kinderen nodig hebben om 
hun (leer)potentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen. Vanaf  klas 1 krijgen de kinderen een getuigschrif t (rap-

port) over deze ontwikkelingen.  
Wat betref t de overige communicatie hebben we ook afspraken: 

• Directe communicatie over praktische zaken via WhatsApp loopt via de klassenouders. 

• Via de mail worden praktische zaken medegedeeld en als ouders kun je een leerkracht op de hoog-
te stellen van zaken betref fende je kind, maar de leerkrachten zullen nooit inhoudelijk reageren op 
een mail; ze maken dan een afspraak voor mondeling overleg met jullie. 

• Als er ’s ochtends iets is wat de leerkracht moet weten, ga dan op de parkeerplaats niet (uitgebreid) 
het gesprek aan met de leerkracht, maar schrijf  het op een brief je en geef  dat (via je kind) aan de 
leerkracht. Op die manier kan de leerkracht er gewoon voor alle kinderen zijn op dat moment. 

• Op ouderavonden krijgen jullie informatie over hoe het in de klas gaat en niet over individuele kin-

deren. 
Wat wij allemaal belangrijk vinden, is dat we samen met jullie om de kinderen kunnen staan en hen samen 
begeleiden in hun groei richting volwassenheid. 

 
Hartelijke groet, 
namens het hele team, 

 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 



Fantastisch Sint Maartensfeest! 
 

   
 
 
Bomenperiode in klas 2 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weer een stukje opgeschoten tijdens de tuinmiddag 
Er is weer gewerkt in de tuin afgelopen zaterdag. Helaas was de opkomst laag. Hierdoor is hetgeen we wil-
den doen nog niet klaar.  
Daarom aan iedereen de vraag kom ons helpen op zondag 28 november van 14 tot 17u om de tuin een 
winterboost te geven. Jullie hulp is echt hard nodig om de tuin in orde te maken.   

Kom daarom allemaal helpen! 
Zondag 28 nov. is er weer een tuinmiddag 

 
 
 



 
 
 
Ingezonden mededelingen: 

 

 

 



 


