
 
 
Nieuwsbrief 21 mei 2021 
 

Agenda mei  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
21 mei  Pinksterviering. Alle klassen om 13:00 uur vrij.  
24 mei  2e Pinksterdag. Alle klassen vrij.  
25 mei  Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij.  
26 mei  Ouderavond LR3.  
27 mei  Ouderavond LR kleutergroepen.  
31 mei  Ouderavond LR4. 
 
Agenda juni 
9 jun Ouderavond klas MB 5 
10 jun Ouderavond klas MB 2  
14 jun Ouderavond klas LR 3 
18 jun locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest 
25 jun locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest 
 
Hoe de ouderavonden gehouden worden, zal door de klassenleerkrachten worden aangegeven.  
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 

Beste ouders, 
Vandaag was het Pinksterfeest. Het weer zat gelukkig mee. De muziek klonk, er werd gedanst en gezongen. 
Er klonk muziek! 

Pinksteren sluit aan bij het Pasen. Ook in dit feest dat wij vieren: de bloei in de natuur is op een hoogtepunt 
in deze tijd van het jaar. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn sterk met elkaar vermengd. Enerzijds 
is het een christelijke gebeurtenis waarbij het uitstorten van de Heilige Geest een speelt; de mensen zagen 

vlammen in de hemel en konden elkaar aanspreken en verstaan in alle talen.  

Pinksteren is daarnaast een natuurfeest, uitbundig en blij, het feest van licht 
en lucht. Vandaag in de vorm van windvlagen en een feest van kleur, muziek 
en bloemen, dwarrelende linten in de meiboom.  

Pinksteren feest van elkaar verstaan en van de verbinding tussen hemel en 
aarde, de witte duiven staan hiervoor symbool.  

De kinderen vinden het een heerlijk jaarfeest; het gezamenlijk inoefenen van 
verbindende kringdansen, kijken naar de dansen van de andere klassen en 
natuurlijk met las hoogtepunt het vrijlaten van de duiven; zij vliegen naar de 
hemel. 

Als opvoeder is het soms een zoektocht je kind, de kinderen op een juiste 
wijze te verstaan, begrijpen in hun behoeften. Niet altijd is het gedrag direct te 

duiden. Vanuit verbinding lukt dit vaak beter. Of door letterlijk wat afstand te nemen en met een vraag over 
het kind rond te lopen, in te slapen. Dat geldt voor ouders maar zeker ook voor leerkrachten: wie is dit kind 
en hoe kan ik het op een juiste manier verstaan? In de pedagogische vergaderingen met het team proberen 
wij deze vragen soms gezamenlijk te doorgronden als dit nodig is. 

In deze nieuwsbrief vind je foto’s van het Pinksterfeest en informatie over de pedagogische vergadering met 
kind en klassen bespreking en berichten vanuit de locaties en vanuit de klassen. 

Namens het hele team van alle drie de locaties van Vrije school Utrecht, 
Ines Scheffer, schoolleider en bestuurder. 
  
  



Pedagogische vergadering 
De zorg voor de kinderen begint bij de leerkracht in de klas, maar vindt een natuurlijk vervolg in de pedago-
gische vergadering die 1 keer in de twee à drie weken plaatsvindt. Daarin staan klassen- en kinderbespre-
kingen, studie en kunstzinnige vorming centraal. Klassenleerkrachten, vakleerkrachten, schoolleiding en 
interne begeleider maken deel uit van deze vergadering.  
Naast de kinderbesprekingen, waar de kinderen die onze extra zorg of aandacht nodig hebben worden be-
sproken volgens een vaste methode, houden wij regelmatig klassenbesprekingen, opdat het hele team ver-
binding houdt op de leerlingen en alle klassen van de schoolgemeenschap. De kleuters die naar de 1e klas 
gaan worden altijd in de vergadering door de kleuterleerkrachten overgedragen aan de nieuwe leer-
kracht(en). In de pedagogische vergadering worden geen praktische zaken besproken. Tijdens het Onder 
Bouw Overleg (OBO) en het Kleuter Overleg (KLO) wordt inhoudelijk gewerkt op didactisch en pedagogisch 
vlak. Daar komen onderwerpen aan bod als: dyslexie, differentiatie, sociale vaardigheden, taal- en reken-
oefenuren en de resultaten van de klassen worden besproken aan de hand van de trendanalyse. 
 
De enthousiaste Medezeggenschapsraad  
De afgelopen periode zijn we druk geweest met de nieuwe samenstelling van de MR, onderzoek en overleg 
over bijvoorbeeld de enorme klassengrootte die op de MB speelde en het Coronabeleid binnen de school.  
Als MR zijn we een klankbord voor de ouders en dus is het belangrijk dat jullie ons goed weten te vinden. 
We zijn inmiddels uitgebreid met 7 nieuwe ouders! De MR bestaat nu uit 10 leden en we vergaderen VSU 
breed. Als er locatie specifieke zaken zijn, vergaderen we in deelraden (MB, HP en LR). Speerpunten van de 
MR zijn: Onderwijs kwaliteit, Identiteit, Huisvesting, Financiën, Communicatie, Passend Onderwijs, Visie & 
Strategie. We lezen alle verslagen en beleidsstukken en bespreken deze zaken met het bestuur. Zo hebben 
we een ondersteunende rol.  
 
Binnenkort zijn we zichtbaar op de website.  
 
Onze volgende vergadering is dinsdag 15 juni. Mocht je ons willen spreken of heb je ideeën/ vragen, dan 
kun je mailen naar: MRvrijeschool@gmail.com. 
 
HP Kees (klas 5), Hubert (klas 4 en kleuterklas), Pepijn (klas 4) 
MB Lieke (kleuterklas), Karin (klas 2 en kleuterklas), Andrea (klas 4 en klas 6) 
LR Eric (klas 4 en kleuterklas), Chantal (kleuterklas), Pieter (kleuterklas), Mirjam (klas 3) 
 
Katern Hieronymusplantsoen 

 
 
 
Feest! 
Van kleuter tot 6e klasser ze houden ervan. 
De zelfgemaakte dansen werden bekeken 
en beluisterd, de piano was voor deze gele-
genheid buiten geplaatst onder een tent, die 
af en toe naar beneden getrokken moest 
worden vanwege de harde windvlagen. 
De duiven vlogen uit en de kinderen zongen 
en dansten!  
Het moet heel jammer voor jullie zijn als 
ouders hier niet bij te zijn. 
 
 
 
 
 

Toneelstuk Iduna en de hamer van Thor door klas 4 
Klas 4 voerde vandaag haar toneelstuk op; Thor met zijn hamer. Een verhaal uit de 
Edda. Metafoor voor de leeftijdsfase van de vierde klasser 
(https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-school/klas-4/).  
De kinderen speelden met volle overtuiging hun rollen.  
Deze klas kan erg mooi spelen en zingen en de zelf gecomponeerde muziek en het 
spel van cello en viool maakten het toneelstuk helemaal compleet.  
In de foto zien jullie Thor verkleed als bruid.  

 
 



 
Klas 5 
Klas 5 HP is deze week begonnen met de moestuin 
periode. Elke woensdag zullen we tot het najaar naar 
de moestuintjes in Lunetten fietsen en daar hard wer-
ken om allerlei gewassen en bloemen te laten groeien. 
 
Gezocht voor de boekenleesclub klas 5 
Klas 5 is een boekenclub begonnen. Een groepje kin-
deren leest hetzelfde boek en naast dat ze elkaar moti-
veren om te lezen, bespreken ze het boek samen. 
Voor de boekenclub zijn we opzoek naar  
kinderboekenweek geschenken. Dat zijn dunne paper-
backboekjes, die je krijgt tijdens de KBW. Hebben jullie 
die thuis liggen en niet meer nodig? Wij zijn er blij mee. 
Graag afgegeven bij je eigen leerkracht of bij juf Irene. 

Met name Haaientanden en Het zwanenmeer, zijn zeer welkom. Dank! 
 

 
 
 
Studiedag leerkrachten HP dinsdag 25 mei 
Wij gaan op reis met het team naar de Achterhoek en blijven hier een nachtje kamperen; weer of geen weer! 
Om elkaar te ontmoeten en te inspireren.  

   
Wanneer in de spiegel van de mensenziel  

de hele gemeenschap kan leven 
en in de gemeenschap de kracht leeft  

van elk individu 
is dit genezend voor de mensheid 
 
Bewerking van een spreuk van R. Steiner  

Bovenstaande spreuk zegt eigenlijk alles. Wij willen 
bouwen aan onze schoolgemeenschap. Niet alleen van-

uit het werk, de professionele rol, taak verantwoordelijkheid 
die we in onze functies hebben. Ook vanuit de ontmoeting en het 
samen zijn met elkaar. Omdat ik denk dat dit doorwerkt in de school. Van invloed 
is op de sfeer en cultuur en daarmee op de ontwikkeling onze kinderen. Wens tot ontmoeting is tevens een 
behoefte die we eerder met elkaar hebben uitgesproken voor dit schooljaar.  

Ik ben dan ook zo vrij geweest een programma op te stellen waarin we vooral door met elkaar doen en bele-
ven en er ondertussen ruimte is voor ontmoeting. In een totaal andere omgeving dan de schoolse. Zodat wij 
even uit onze comfortzone stappen en ons in het nieuwe, onbekende begeven (net als kinderen; voor vol-
wassen is dit soms best een opgave) en ons oefenen in overgave en onbevangenheid. Dit zullen wij deze 
dagen vooral buiten doen; weer of geen weer! 

Wij gaan op landgoed Midgard www.midgardalmen.nl onder leiding van kunstenaar Fello Hettwig smeden. 
Na een middag smeden. ’s Avond zingen we en vermaken wij ins smaakt dat het eten rond 19:00 uur op 
10:00 uur koffie op De Vijfsprong (https://www.urticadevijfsprong.nl/de-vijfsprong/de-boerderij). Dit is een 
zorgboerderij waar wij de boer gaan helpen. Het is de opgave van de biologische dynamische boer iedere 
plant en dier met hulp van de elementen, naar zijn aard te behandelen. Te verzorgen, zodat zij zich optimaal 
ontwikkelen en optimaal met elkaar samenwerken. Ik zie hier een analogie met de taak van de leerkracht.  

 
  



Katern Leidsche Rijn 
 
Pinksterfeest 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportdag 
De sportdag en sponsorloop vlak voor de vakantie was een enorm succes! Er is heeeeel veeeel geld opge-
haald en in de volgende nieuwsbrief zal ik het totaalbedrag noemen. We willen het geld deels aan de Geer-
tjeshoeve schenken en we zullen ook een groot deel gaan gebruiken voor het opknappen van onze speel-
plaatsen. Hieronder een kleine impressie van sportdag en sponsorloop… 
 

 

  



 

 

 
 
 
Oproep 
Welke ouder(s) willen voor het Michaëlsfeest in september voor ons de volgen-
de attributen maken of zoeken? We hebben 2 dorsvlegels nodig (gemaakt van 
hout, zie foto) en we zoeken klompen in de maten 29 t/m 38, van elke maat 1 
paar. Deze zijn ook om mee te dorsen. Voor de appelpers moeten er nog twee 
staven bijkomen zodat de kinderen met z’n drieën kunnen persen. De pers 
moet ook nog op een houten plaat komen te staan. Graag je reacties naar juf 
Bien: b.gelderman@vrijeschoolutrecht.nl 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden mededelingen: 
 
Hulp nodig met de kinderen bij het thuiswerken? De Oppascentrale Utrecht helpt! Wij hebben 
meer dan 60 gescreende oppassers die klaarstaan om te helpen op een vaste dag in de week of 
een incidentele avond. Kijk op www.oppascentrale-utrecht.nl voor meer informatie of stuur ons een 
mail: info@oppascentrale-utrecht.nl. 
Hartelijke groet, 
De Oppascentrale Utrecht 
 
 
  



 

 



 
 
 
 



 
  



 
 
 
 


