
 
 
Nieuwsbrief 28 januari 2022 
 

Agenda februari 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
09-02-22 Ouderavond MB1A,1B. 
10-02-22 Ouderavond HP 1, HP 2, MB 2.  
22-02-22 Ouderavond HP 3.  
                Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij.  
24-02-22 Ouderavond Prisma online alle locaties via Teams 
28-02-22 t/m 06-03-22 Krokusvakantie 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 

Algemeen 
 

Schoolbrede ouderavond over begaafdheid en onderpresteren 
Op donderdag 24 februari 2022 geef ik mijn jaarlijkse ouderavond voor de ouders van begaafde kinderen op 
onze school, open voor alle geïnteresseerden. Het wordt dit jaar opnieuw een online variant. In meerdere 
filmpjes vertel ik over onderpresteren en begaafdheid. Ook licht ik het huidige zorgaanbod begaafdheid op 
onze scholen in een filmpje toe. Fijn als je deze filmpjes van te voren wilt bekijken! 
 
Op de avond zelf hebben we hebben online uitwisselingsgesprekken via Teams van een half uur per 
klas(sen) met 3 locaties tegelijk. 
ouders van klas 5 en 6      19:30 – 20:00 uur 
ouders van klas 3 en 4      20:00 – 20:30 uur 
ouders van klas 2              20:30 – 21:00 uur 
ouders van klas 1              21:00 – 21:30 uur 
ouders van kleuterklas      21:30 – 22:00 uur 
Hoe kan je deelnemen? Veel ouders zijn al aan het prisma-ouderavond-team toegevoegd. Als je op Teams 
inlogt met het account van je kind, zie je het Team ‘prismaouderavond 2022 op 24 februari. Mocht je dit team 
nog niet kunnen zien, meld je dan aan via het Teamsaccount van je kind met deze link: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88b7f256040c44b3a6ec6841de58dac0%40thread.tacv2/conversat
ions?groupId=95491ac6-f9f0-4d5e-ae00-545245f868d7&tenantId=9ed03e33-aff6-43b6-ae60-6db11f0001b2 
Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar j.vanoudheusden@vrijeschoolutrecht.nl met vermelding van de vol-
ledige naam van je kind, klas en locatie. Dan voeg ik je kind toe aan dit team en krijg je toegang tot de film-
pjes en uitwisselingsgesprekken, informatie en notulen van eerdere ouderavonden. 
 
Graag tot ziens, met hartelijke groet! 
 
Jany van Oudheusden 
begaafdheidsspecialist Vrije School Utrecht / Leidsche Rijn 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het waren gekke weken. Veel kinderen en leerkrachten zijn of waren ziek of in quarantaine. Nu de regels 
versoepeld zijn is er in deze ook voor kinderen onzekere en onrustige tijden in ieder geval weer de conti-
nuïteit van het naar school gaan en is het rare er deels vanaf. We merken dat veel kinderen behoorlijk druk 
zijn. We zien dat als een reactie op onregelmatigheid, weer naar school gaan en  weer met de klas in vorm 
komen. De kinderen zijn vaak uitbundig en blij om elkaar weer te zien en daardoor snel afgeleid. Voor de 
leerkrachten een uitdaging weer rust te creëren 
 
Namens de leerkrachten en medewerkers,  
 
Ines Scheffer  
Schoolleider Hieronymusplantsoen 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88b7f256040c44b3a6ec6841de58dac0%40thread.tacv2/conversations?groupId=95491ac6-f9f0-4d5e-ae00-545245f868d7&tenantId=9ed03e33-aff6-43b6-ae60-6db11f0001b2
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88b7f256040c44b3a6ec6841de58dac0%40thread.tacv2/conversations?groupId=95491ac6-f9f0-4d5e-ae00-545245f868d7&tenantId=9ed03e33-aff6-43b6-ae60-6db11f0001b2
mailto:j.vanoudheusden@vrijeschoolutrecht.nl


 

Deurbeleid 
Om 8:30 uur sluit de schooldeur. De kinderen die later zijn wachten op de bank in de hal en Maurice brengt 
de kinderen dan om 8:40 uur naar de klas. Mocht je na 8:30 uur nog binnen zijn, wil je dan de deur goed 
achter je te sluiten. Dit ivm koude. Dank! 
 

Ziekmelding 
Stuur iedere dag van afwezigheid ’s ochtends voor 8:30 uur een sms naar 0302319209. Vermeld in het be-
richt de naam van uw kind, klas en de reden van afwezigheid.. 
 

Verlofaanvraag leerling 
Voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) dient u het formulier Verlofaanvraag VSU te gebruiken. De 
aanvraag kan worden ingediend bij:: i.scheffer@vrijeschoolutrecht.nl 
 

Subsidieaanvraag Groene dak 
Op het HP zijn een aantal ouders actief om samen met mij een groen dak naast het lokaal van klas 1 te rea-
liseren. Fijn dit soort ouder initiatieven! Op dit moment wordt de subsidie hiervoor aangevraagd.  
 

Driekoningenspel 
Ouders van de school voeren het kleine driekoningenspelletje voor de kinderen uit op woensdag 2 februari 
a.s. Bijzonder is dat dit spel helemaal door ouders georganiseerd, geoefend en ingestudeerd wordt samen 
met ouders van het ouderkoor, als geschenk aan alle leerlingen van onze locatie. Ontzettend bijzonder dat 
het ondanks corona is gelukt om dit weer voor elkaar te krijgen! 
In de kleuterklassen spelen de kleuters dit spel iedere dag met elkaar. Daardoor komen de beelden als het 
ook voor hen opgevoerd wordt extra diep binnen.  
 

Achtergrond Driekoningen 
In veel klassen werd een brood gegeten, met daarin 1 of meerdere bonen 
verstopt. Wie de boon vond, mocht de koning zijn. Wie wil dat niet? Sommige 
kinderen wisten nog precies wie vorig jaar de boon vond, het maakt indruk. 
Maar ook een dienende rol is fijn. De koningen werden statig gespeeld, de 
dienaren werden eerbiedig gespeeld. Mooie inlevingsoefeningen voor de 
kinderen. In sprookjes is een koning het beeld van de oude wijze. Hij die in 
het verleden in zowel het aardse als het hemelse kan terugblikken en er wijs-
heid uit kan putten. De drie koningen, de blauwe koning, de rode koning en 
de groene koning, worden vaak de wijzen uit het oosten genoemd. Zij namen 
hun wijsheid mee en gingen op weg naar de toekomst, het kindje dat in de 
toekomst een belangrijke rol zou gaan spelen voor de mensheid. De konin-
gen wilden als onderdaan het kind gaan groeten en schonken het hun ge-
schenken, goud, wierook en mirre. Voor de vakantie heeft u het Oberufer 
kerstspel mogen aanschouwen. Op veel scholen wordt vanaf klas 4 ook het 
Oberufer Driekoningenspel getoond. Wij kiezen ervoor om het kleine Drieko-
ningenspel door ouders aan de leerlingen te vertonen vanwege de beelden 

van de drie koningen de muziek en liedteksten zo ontzettend mooi zijn. De rode koning is Melchior, 'bron van 
licht'. Hij komt van Perzië (het huidige Iran). Hij is 35 – 40 jaar, 
wiskundige en sterrenkundige: kracht in denken en kennis. Balthasar, 'beschermer van god' is de blauwe 
koning en komt uit India. Hij is ± 60 jaar, gevoelsmens, leeft vanuit zijn hart en wacht al jaren op de verlosser 
zoals de profeten hebben voorspeld. Zijn bedienden vertellen hem ’s morgens hoe 
dat ’s nachts iets wonderbaarlijks waargenomen is: ‘een vreemd gesternte van 
zeldzaam klaren schijn’. Ook hij gaat meteen op weg en neemt wierook mee. Het 
stijgen en weer terug vallen van de rook staat symbolisch voor het spirituele con-
tact met de hogere macht: de vragen die gesteld worden en de antwoorden die 
teruggezonden worden. Caspar, 'schatdrager' , is de groene koning en komt uit 
Ethiopië. Hij is ± 25 jaar, energiek, steeds in beweging, vol jeugdig enthousiasme, 
vertrouwend op het goede dat voor alle mensen nu komen 
gaat: ‘En den Messias, lang begeert, nu is geboren’. Hij neemt mirre mee voor de 
nieuwe Koning. Mirre heeft geneeskracht en vermindert pijnen, wat nodig is om 
gezond van lichaam te blijven, te bewegen en doen. Mirre werd ook gebruikt om de 
doden in te balsemen. Symbolisch schenkt hij het 
eeuwige leven. 
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Klas 6 haalt lege statiegeld flessen op, doen jullie mee? 
 

Opeens stond er in de klas een enorme zak, een big bag. Hoeveel was 
de inhoud was de vraag. Er werd geschat, gemeten en berekend. Want 
hoeveel m3 was dat nou?  Vervolgonderzoek was nodig om te zien hoe-
veel kinderen erin pasten, zodat we ongeveer konden bepalen wat de 
inhoud van een kind zou zijn. Een toffe rekenles zo. Maar ja, die big bag 
konden we daarna nog nuttig gebruiken! We startten een actie om lege 
statiegeld flessen op te halen voor ons kamp. En dat gaat al heel goed. 
Na 1 week zat de big bag al vol en was het eerste bezoek aan de su-
permarkt om ons geld te claimen. Bijna 100 pet flessen brachten we 
weg. Tot maandag 21 februari kunnen statiegeld flessen worden ingele-

verd bij een zesdeklasser of in de big bag in het zesde 
klas gangetje. 
Helpen jullie ook mee?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klas 3: Rekenperiode in en de vertelstof 
Thuis raken in de wereld om je heen is het centrale thema van de derde klas. Hoe leven en werken wij? En 
hoe leven en werken mensen die elders wonen?  
In veel lessen in de derde klas wordt aandacht besteed aan vaardigheden en ambachtelijkheid. Hoe maken 
mensen brood? Hoe werkt een bakker? Er wordt wel gezegd dat het de klas is waarin de kinderen hun gou-
den kindertijd’ afsluiten. De kinderen stappen dit jaar langzamerhand in de huidige cultuur, ze worden een 
kind van deze tijd. Ook uiterlijk wordt dat zichtbaar. Opeens worden bepaalde kleren afgedankt en hebben 
andere hun voorkeur. Veel kinderen dragen opeens petjes, of willen zelf bepalen hoe hun haar gedragen 
wordt. 
Derde klassers zijn enorm nieuwsgierig. Voortdurend wordt gevraagd hoe het zit. Iets weten, ergens ver-
stand van hebben, of iets goed kunnen, wordt de graadmeter waarlangs volwassenen worden beoordeeld. 
Het is een voorbode van de ontwikkeling die zich het volgende jaar zal voortzetten. In de derde klas wisselen 
kinderen nog heel sterk in hun verhouding tot de autoriteit. Het ene moment ligt de leerkracht onder vuur, het 
andere moment wordt er haast gevochten wie er naast haar mag zitten. Voor het eerst beginnen vriend-
schappen te ontstaan die veel langer duren en emotioneel veel dieper ingrijpen. 
In de vertelstof horen de kinderen de verhalen uit het Oude Testament. Daarin verlaten de mensen het pa-
radijs en komt het volk later in opstand tegen Mozes, hun leider. Zij bereiken het beloofde land. De vertelstof 
van het oude testament, is zoals alle vertelstof in de vrijeschool, een beeld voor de ontwikkeling die de derde 
klasser zelf ook doormaakt, de ontwikkeling van de steeds verder vorderende individualisering. Bij handwer-
ken breien kinderen vaak een eigen muts.  
In de taallessen in de derde klas wordt aandacht besteed aan tekstsoorten bij het zelf schrijven en bij het 
lezen. Er wordt aandacht besteed aan het gebruiken van de juiste interpunctie. De kinderen kunnen met 
steeds meer afstand naar taal kijken en over taal spreken met elkaar.  
Vaak wordt aan het einde van de derde klas een periode huizen-
bouw gepland. Niet alleen leren kinderen alles over huizen, met-
selverbanden en de verschillende beroepen die erbij komen kij-
ken, maar vaak ook ontwerpen ze een eigen huis of hut. Wanneer 
een huis gebouwd wordt, sluit je dat af met het maken van een 
dak, zodat er plotseling een verschil ontstaat tussen binnen en 
buiten.  
In de overgang van de derde naar de vierde klas maken kinderen 
ook een grote stap in het ervaren van hun eigen binnenwereld en 
de buitenwereld. In de rekenperiode wordt aandacht besteed aan 
het rekenen met geld en alle facetten van het geldverkeer. Klas 3 
ging, toen ze druppelsgewijs weer uit de quarantaine kwamen 
boodschappen doen met juf Saskia, om vanuit de beleving met 
echt geld en echte producten te rekenen. Zie bijgaande foto.  



Kleuterklas Ali koekjes bakken           Klas 6 sloffen vilten  

 
 
 
 

Katern Maliebaan 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de volgende nieuwsbrief zal er weer een bijdrage zijn van locatie Maliebaan.  
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
 

Katern Leidsche Rijn 
 
Impressie Driekoningenspel 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Schilderingen in klas 2 over Driekoningen 

   
 
 
 
Oproep tuincommissie 
 

Kom helpen op de tuinmiddag van 30 januari.  
 

Misschien heb je het al gezien. In de tuin aan de linkerzijkant van de school komen de eerste groene 

sprietjes al naar boven die we vorige tuinmiddag hebben ingezaaid.  

 

Zondag 30  januari gaan we weer aan de slag! 
Komen jullie weer helpen van 14 tot 17u? 

Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. 

Kinderen ook van harte welkom. 
(Bij regen gaat de tuinmiddag niet door) 

 

Er is voortgang in de ontwikkelingen rondom het schoolplein. Space For Play, specialist op het gebied 

van schoolpleinen gaat voor ons een ontwerp maken voor zowel het voor- als achterplein. Dinsdag 1 

februari komt Renet Korthals Altes van Space For Play op school om met leerlingen en leerkrachten te 

brainstormen om zo alle ideeën en wensen te inventariseren. We denken me-

dio februari de eerste schetsen te kunnen delen! https://www.spaceforplay.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spaceforplay.org/


Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 


