
 

 

 
 
Nieuwsbrief 13 mei 2022 
 

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

Agenda mei 
17-05-22 Ouderavond HP 5 
18-05-22 Ouderavond MB 3 
23-05-22 Ouderavond MB 4 
24-05-22 Ouderavond LR 6 
25-05-22 Ouderavond kleuterklas LR Iris/Carmen 
26-05-22 t/m 27-05-22 Hemelvaart alle locaties vrij. 
 

Agenda juni 
02-06-22 Ouderavond LR 4 
03-06-22 Pinksterviering alle locaties. Locatie HP om 13:00 vrij. 
06-06-22 2e Pinksterdag alle locaties vrij. 
07-06-22 t/m 10-06-22 Studiereis leerkrachten locatie HP, alle klassen vrij. 
07-06-22 Studiedag Locatie LR 
08-06-22 Ouderavond MB 2, LR 2 
09-06-22 Ouderavond MB 5, LR 5 
14-06-22 Ouderavond HP6 
20-06-22 Studiedag locatie MB, alle klassen vrij. 
21-06-22 Kennismakingsavond nieuwe 1e klas HP, MB, LR 
24-06-22 Sint Jansfeest alle locaties. Locatie HP om 13:00 uur vrij. 
27-06-22 Lesvrije dag locaties MB, LR, alle klassen vrij. 
 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 

Algemeen 
 
 
Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar hebben de 3 beste rekenaars van elke onderbouwklas hun best gedaan op de moeilijke som-
men van de wereldwijde rekenwedstrijd. Twee kinderen zijn deze keer zelfs op landelijk niveau in de prijzen 
gevallen:  
Olivier (LR1) is 1e geworden van alle groepen 3! Nathan (HP2) is 8e geworden van alle groepen 4! 
Gefeliciteerd! 
Hier zie je de VSU winnaars per klasniveau: 
Klas 1:         Klas 2:    Klas 3: 
1. Olivier LR          1.Nathan HP               1. Tiuri LR 
2. Micah LR          2.Damian MB   2. Eva HP 
3. Tybalt HP en Teun MB      3.Hugo HP    3. Sem Jiasu MB 
 
Klas 4:    Klas 5:    Klas 6: 
1. Lure MB   1. Dinthe LR   1. Nanja HP 
2. Elin MB   2. Sophia HP   2. Siene HP   
3. Gijs LR   3. David MB en Cathelijne LR 3. Lode MB 
 
Heel goed gedaan allemaal!  
Op www.w4kangoeroe.nl vind je de uitwerkingen en ook eerdere wedstrijden om te oefenen.  
juf Jany 
 
 
 
 
 

 

http://www.w4kangoeroe.nl/


 

 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ik raad jullie aan om het onderstaande stuk uit het vrijeschoolkompas te kijken https://www.vrijescho-
len.nl/kompas en te lezen over de opdracht van de vrijeschool. Juist in deze tijden waarin efficiëntie in het 
onderwijs voorop lijkt te staan. De website verdiept het inzicht in onze vorm van onderwijs en alles wat daar-
bij komt kijken.  
Vanuit het ministerie krijgen we steeds de berichten dat de prestaties van leerlingen achteruit gaan. Impliciet 
wordt daarmee de indruk gewekt dat dit door de kwaliteit van het onderwijs zou komen. Ik denk dat hier veel 
meer facetten meespelen en wij breder naar de oorzaken van deze achteruitgang moeten kijken en bijvoor-
beeld ook de context van de maatschappij waarin wij leven en onze kinderen opgroeien moeten laten mee-
wegen. Naar mijn mening wordt er vanuit Den Haag te veel druk op leerkrachten gelegd. Leerkrachten en 
scholen zijn continue bezig zich te ontwikkelen en te professionaliseren. Leerkrachten moeten, zo lijkt wel 
voortdurend topsport bedrijven. Dat neemt niet weg dat er met veel plezier gewerkt wordt op onze school en 
met plezier ontwikkeld en geleerd wordt! 
Met elkaar proberen wij als team te kijken wat er nodig is en hier op in te spelen. Datzelfde geldt voor zoiets 
als de formatie. We zijn bezig met de verdeling van de leerkrachten over de klassen van volgend jaar. Rond 
9 juni zullen we jullie over de uitkomst hiervan berichten. Bij de besluiten hierover kijken we ook breed; wat 
zijn de behoeften van leerlingen en van de leerkrachten? Op deze wijze nemen wij afgewogen besluiten; 
daar kunnen jullie van op aan. 
 

Pedagogische opdracht   
Het doel van het vrijeschoolonderwijs is leerlingen opvoeden tot zo volledig mogelijk en unieke mensen, ver-
bonden met het grotere geheel waar zij deel van uitmaken. Het onderwijs is niet alleen op persoonlijke of 
individuele ontwikkeling gericht, maar streeft juist ook maatschappelijke en collectieve doelen na. Het onder-
wijs is gericht op het zodanig opvoeden van kinderen en jongeren dat ze als volwassenen gevoel hebben 
ontwikkeld voor verschillende aspecten van de samenleving. Je zou de samenleving in kunnen delen in drie 
hoofdgebieden: het economisch leven (productie, distributie en consumptie ter bevrediging van menselijke 
behoeften), het rechtsleven (wetten, regels en afspraken) en het culturele leven (religie, wetenschap, kun-
sten en opvoeding). In het rechtsleven mag het principe van de gelijkheid heersen (het democratische), in 
het culturele leven mag de vrijheid heersen (het liberale) en het economisch leven mag uitgaan van broeder-
schap (het sociale). Met het vrijeschoolonderwijs streven we deze driedeling na. Al tijdens de eerste wereld-
oorlog formuleert Rudolf Steiner zijn ideeën over de oorzaken en de oplossingen van de sociale noden van 
het begin van de 20e eeuw die zijns inziens mede geleid hebben tot de eerste wereldoorlog. Hij baseert zich 
daarbij op de ongezonde ontwikkelingen in de Europese industrielanden die geleid hebben tot onoplosbare 
problemen op sociaal gebied. Zijn oplossing ligt in het besef dat de maatschappij net zoals het menselijk or-
ganisme een drieledig organisme is, elk deel met zijn eigen kenmerken en wetmatigheden, en waartussen 
een beweeglijk maar gezond evenwicht moet heersen. Emil Molt, toenmalige directeur van de Waldorf-Asto-
ria-sigarettenfabriek was hier enthousiast over en vroeg Rudolf Steiner om vanuit deze gedachte een school 
vorm te geven om de naoorlogse jeugd op te voeden. Dit werd de vrijeschool. Een bekend motto van de 
vrijeschool is ‘worden wie je bent’ of ‘volwassen in de wereld willen staan’. Hier bedoelen we mee dat je: zo-
danig autonoom bent dat je op basis van authenticiteit, oordeelkundigheid en innerlijke vrijheid kunt denken, 
voelen en handelen waarbij denken, voelen en willen met elkaar verbonden zijn (vrijheid); in alles wat je 
doet, denkt en voelt, ervaart dat je verbonden bent met de wereld om je heen (broederschap). Daarnaast: 
bereid bent om denken, voelen en handelen, zo vorm te geven dat je je wilt inzetten voor anderen en de we-
reld, terwijl je recht doet aan jezelf, aan die anderen en aan de wereld. (gelijkheid). Om leerlingen te laten 
worden wie zij zijn en om hen volwassen in de wereld te kunnen laten staan, moeten zij zich in de volle 
breedte kunnen ontwikkelen. Daarbij staat het ontwikkelen van het denken, voelen en willen centraal. Daar-
naast is het belangrijk dat leerlingen vaardigheden leren, de wereld leren kennen en zo leren waarnemen dat 
zij hun eigen oordeel kunnen gaan vormen. Leerlingen leren zichzelf kennen: wie ben ik? Wat kan ik? Hoe 
ga ik met de wereld om? Op welke manier kan ik aan de wereld bijdragen? Wat zijn mijn talenten en ook: 
wat zijn mijn drempels? En tegelijkertijd: ik ben hier met andere mensen op deze wereld. Hoe ga ik met hen 
om? Het vrijeschoolonderwijs wil kinderen de gelegenheid bieden om al die aspecten van het leven tegen te 
komen. Zo kunnen zij oefenen, zich ontwikkelen, zich bewust worden van tegenstellingen. Ook leren zij dat 
het leven een voortdurende zoektocht is naar een balans tussen die tegenstellingen.  

 
Hartelijke groet,  
Mede namens de collega’s van Vrije school Utrecht, locatie Hieronymusplantsoen, 
 
Ines Scheffer 
Schoolleider Hieronymusplantsoen 
 
   
 

https://www.vrijescholen.nl/kompas
https://www.vrijescholen.nl/kompas


 

 

Klas 6 naar de eindstreep en de laatste keer verkoop op het plein 
Komende donderdag is de laatste keer verkoop op het plein. De opbrengst is voor het eindkamp van klas 6. 
Het belooft een zonnige dag te worden, dus de zesde klas maakt sushi's met lekkers. Neem contact geld 
mee en steun dit project van de kleine ondernemers van de zesde klas!  
Op de foto hieronder zie je de eensgezindheid van de klas; zij trekken elkaar over de eindstreep.  
Na zes jaar samen ontstaat er een bijzondere band tussen de leerlingen onderling en de leerkracht, die al 
die jaren is meegegaan met de klas; oppervlakkige laagjes vallen weg en wat overblijft is wie je bent. Wie je 
bent doet er toe; je mag er zijn en je hoort erbij en het is goed. Dat is precies de kernwaarde die wij de leer-
lingen willen meegeven. Worden wie je bent. In verbinding met anderen. Volgens mij is dat het goud van het 
vrijeschoolonderwijs. Een uitstekende basis om je verder te ontwikkelen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziekte en schoolverzuim                

Bij ziekte of schoolverzuim gelden de volgende afspraken, zie website en digitale bijlage schoolgids. Bij 
ziekte van een kind moet dit door de ouders/verzorgers nog dezelfde dag gemeld worden, tussen 08.15 en 
9.00 uur. Als een kind zonder te zijn ziek gemeld niet op school is, wordt er naar huis gebeld, zodat er zeker-
heid is over de verblijfplaats van het kind. Op school is een map aanwezig met telefoonnummers en gege-
vens, ook van het werk van de ouders, voor het geval een kind op school ziek wordt of er iets anders ge-
beurt, waar ouders van op de hoogte gesteld moeten worden. Het is belangrijk dat deze gegevens steeds 
“up to date” zijn. Daarvoor zijn de ouders zelf verantwoordelijk! Is er iets veranderd; laat het weten aan de 
administratie en pas het aan in het formulier bij Maurice. Als een kind om bepaalde redenen niet naar school 
kan komen, moet het verlof met het formulier Verlofaanvraag VSU worden aangevraagd. Zie op de website 
het formulier  Verlofaanvraag leerling. Formulier opsturen naar: i.scheffer@vrijeschoolutrecht.nl.  
Extra verlof mag alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij 
te geven buiten de schoolvakanties om. De enige uitzonderingen hierop zijn verlof vanwege zwaarwichtige 
redenen (bijv. een sterfgeval, huwelijk, jubileum, verhuizing of ernstige ziekte van familie) of als één der ou-
ders wegens de specifieke aard van zijn/haar beroep (dus niet vanwege het werkrooster van het bedrijf) niet 
tijdens één van de schoolvakanties een periode van minimaal 14 dagen met vakantie kan gaan. Is dit het 
geval, dan mag maximaal twee weken vrij worden gegeven, uitgezonderd de eerste twee weken van het 
schooljaar. 
Verlof aanvragen geldt ook voor 4-jarigen.   

 
Vacature medezeggenschapsraad  
Wegens het vertrek van hun kinderen naar de middelbare school komen er twee vacatures vrij voor MR le-
den voor de deelraad van HP. Zie de vacature in de bijlage van de nieuwsbrief, graag reageren voor 22 mei. 
 
Als je vragen hebt spreek ons vooral aan persoonlijk tegen één van ons op het schoolplein of per email op 
mrvrijeschool@gmail.com. Onze volgende vergadering is dinsdag 24 mei. 
 

HP: Kees (vader klas 6), Hubert (vader klas 5 en klas 1), Pepijn (vader klas 5 ) 
MB: Karin (moeder klas 3 en klas 1), Claar (moeder klas 2 en kleuterklas), David (vader kleuterklas) 
LR: Chantal (moeder Kleuterklas), Pieter (vader kleuterklas en klas 1), Mirjam (moeder klas 4) 

https://www.vrijeschoolutrecht.nl/ouders/praktische-informatie/verlofaanvraag-leerling/
mailto:naar:%20i.scheffer@vrijeschoolutrecht.nl
mailto:mrvrijeschool@gmail.com


 

 

Katern Maliebaan 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wij hopen dat u net als ons heeft genoten van de meivakantie. Voor leerkrachten bestaat de meivakantie 
over het algemeen uit een weekje bijkomen en een week getuigschriften schrijven. Zo worden de werkzaam-
heden beter verspreid over de periode tussen de mei- en zomervakantie. De komende periode staat in het 
teken van de formatie voor het schooljaar ’22-’23. De formatie wordt pas gecommuniceerd op het moment 
dat deze compleet is. Naar verwachting is dit eind mei of begin juni. 
 
Met vriendelijke groet mede namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider  
VSU loc. Maliebaan 

 

       
 
In kleuterklas Amethist zijn de kinderen bezig met timmeren. De oudste kleuters hebben een bootje getim-
merd. De andere kinderen mogen zelf iets kiezen. Er zijn per groepje steeds twee hulpouders die helpen 
waar nodig. Maar het grootste gedeelte doen de kinderen zelf. Met hout, kurk, doppen, spijkers, schuurpa-
pier en lijm mogen ze een werkstuk maken. Ze beleven er veel plezier aan!  
 
 

                 
 
Kleuterklas Rozenkwarts is al in de stemming voor het Pinksterfeest. De kettingen maken de kinderen zelf 
met gekleurde katoenen draadjes die ze in elkaar draaien, me een belletje eraan. Dat is moeilijker dan je 
denkt, want je moet de 3 draadjes vasthouden, samenwerken, doorzetten en vooral niet loslaten. Want dan 
moet je helemaal opnieuw beginnen.. 
 
 

 



 

 

Pasen 
Het is inmiddels alweer bijna een maand geleden dat we het paasfeest vierden op school. In de ‘stille week’ 
werden we ’s ochtends in de hal toegezongen door het ouderkoor. Wat was dit prachtig. Bedankt daarvoor! 
Op de dag zelf stonden in de klassen verschillende lekkernijen klaar voor de paaslunch. Met z’n allen aan 
grote tafels hebben we zitten smullen van het paasbrood, de matzes en de eieren! Deze eieren hebben de 
kinderen natuurlijk eerst zelf moeten zoeken op het plein. De paashaas kreeg hulp van klas 5, want er moes-
ten veel goede verstopplekjes bedacht worden. Dit is gelukt, want we hebben flink ons best moeten doen om 
alle eieren te vinden! 
In de hogere klassen hebben kinderen lootjes getrokken en thuis een lekkere broodmaaltijd bereid voor een 
klasgenootje. 
 

  
 

  
 

Kraampje klas 6 
Beste ouders.   
 
Wij zijn Lola en Maura uit klas 6 en met onze klas willen wij geld inzamelen voor ons kamp. Daarvoor gaan 
wij lekkere dingen en koffie en thee verkopen meteen na schooltijd op het schoolplein. Wij doen dit op:  
  
Woensdag 18 mei  
Vrijdag 20 mei   
Woensdag 25 mei  
  
Wij nemen alleen contant geld aan, dus vergeet dat niet mee te nemen!   
Fijne dag☺  
  
Groetjes Maura en Lola 
 

Weesfietsen 

Al lange tijd huist er in ons fietsenrek een aantal ‘weesfietsen’. Het lijkt of niemand ze 
mist, want ze staan er al het hele schooljaar. Wij willen graag ruimte maken en vragen 
daarom de eigenaars om de fiets mee te nemen. Doe 
dit s.v.p. nog dit schooljaar. Daarna zullen wij op zoek 
gaan naar een goed doel voor deze fietsen. Alvast be-
dankt! 
 
 
 
 
 



 

 

Katern Leidsche Rijn 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het is (bijna) zomer, de zon schijnt, tijd om feest te vieren! 
Uiteraard doen we dat op vrijdag 3 juni met het Pinksterfeest en op vrijdag 24 juni met het Sint Jansfeest, 
feesten die gelukkig weer met de hele schoolgemeenschap gevierd kunnen worden, dus waar jullie als ou-
ders ook weer heel welkom bij zijn. 
Daarnaast vindt er op zaterdag 18 juni aanstaande van 11.00 tot 13.00 uur op onze school een open dag 
en zomermarkt plaats voor iedereen die betrokken is bij onze school of kennis wil maken met onze school. 
Uiteraard zijn ook jullie kind(eren) heel erg welkom! 
De school wordt die dag omgetoverd in een kleine markt waar leuke spullen te koop zijn, een klaslokaal in-
gericht als café met drinken en taart, tentoonstellingen met werk van de kinderen in de klaslokalen, een in-
formatiebijeenkomst voor belangstellenden om er voor te zorgen dat onze gemeenschap nog meer zielen 
gaat tellen en uiteraard enkele activiteiten voor de kinderen.  
Op deze dag zullen ook de plannen/het ontwerp voor de buitenruimte gepresenteerd worden door de tuin-
commissie en school. Een deel van de opbrengst van de sponsorloop van vorig schooljaar en een deel van 
de opbrengst van dit jaar zullen besteed worden aan de uitvoering van de plannen. De tuincommissie heeft 
ook het idee om een plantjesmarkt te verzorgen (met jullie hulp!) om daarmee ook nog geld in te zamelen. 
We hebben nog geen bericht ontvangen of de subsidie van de gemeente wordt toegekend, dus dat is nog 
even afwachten, maar daarnaast hebben we echt nog meer geld nodig… 
 
Vanochtend had ik weer een overleg met de klankbordgroep van klassenouders en daar werd wederom ge-
noemd dat het vaak lastig is om ouderhulp geregeld te krijgen. De klassenouders merken dat hulp voor onze 
jaarfeesten of hulp in de klas met bijvoorbeeld handwerken of lezen vaak moeilijk te krijgen is. Hulpouders 
zijn op onze school en in ons onderwijs onontbeerlijk! We noemen dat ook altijd expliciet in onze informatie-
ochtenden voor potentiële ouders als zijnde een consequentie van de keuze voor onze school. Zonder jullie 
hulp lukt het niet! En laten we de hulpvragen samen dragen en niet dat er steeds dezelfde ouders in de bres 
springen… 
  
Hartelijke groet namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 

DUS: Zomermarkt op zaterdag 18 juni 2022 van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Vooraankondiging Pinksterfeest  
Op vrijdag 3 juni vieren we met z’n allen het Pinsterfeest. Op het achterplein zullen de kleuterklassen zingen 
en dansen en ook de kinderen van de klassen 1 t/m 6 dansen om de meiboom. Na onze zang en dans wor-
den de duiven losgelaten. We verwachten van iedereen dat er witte kleding gedragen wordt en we hopen dat 
jullie er ook bij zullen zijn (in het wit) om dit feest met ons te vieren. We verzamelen die dag om 12.40 uur en 
tegen 14.00 uur sluiten de kinderen met hun meester of juf af in hun eigen klas. Meer informatie volgt nog. 
 
 

 
Nat-vilten tijdens de ouderavond in de kleuterklas van juf Bien en juf Joyce 
 

Sponsorloop en sportdag 
Op vrijdag 22 april voor de meivakantie hebben we met elkaar een fantastische sportdag gehad! Na een ge-
zamenlijk warming-up onder leiding van meester Jorma gingen de kinderen óf naar het veld van Desto, al-
waar ze in gemengde teams (klas 1, 2 en 3 door elkaar en klas 4, 5 en 6 door elkaar) allerlei leuke spelletjes 
gedaan hebben onder begeleiding van enkele enthousiaste ouders en onder leiding van juf Tessa, óf ze 
dansten met juf Lieke op het achterplein, óf deden mee aan de sponsorloop. Kinderen hebben deze dag 
heerlijk ontspannen gesport en dat kon dankzij hulpouders(!) en juf Lieke, meester Jorma en onze gymjuf 
Tessa! Hieronder een impressie… 



 

 

Overigens is nog niet bekend hoeveel geld we opgehaald hebben met de sponsorloop, dus dat horen jullie in 
de volgende nieuwsbrief. Op initiatief van de 5e klas zal een kwart van die opbrengst naar Kika worden over-
gemaakt, want alle klassen vonden en vinden het belangrijk dat we ook geld aan een goed doel doneren.  
Mooi, hè!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toneel in klas 2: Fabels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ambachten in klas 3 
Tijdens onze ambachten periode hebben we o.a. geweven, met wilgentenen een omheining bij de moestuin 
gemaakt, na over de weg van graan tot brood te leren zelf brood gebakken, kregen we meester Ian, onze 
Engelse vakleerkracht, op bezoek voor een demonstratie/workshop manden vlechten en twee enthousiaste 
ouders die ons een heel modern ambacht leerden: programmeren met een broodje hagelslag. 
We sloten onze ambachtenperiode af met een schoolreisje naar het openluchtmuseum 
 
 

 
Wat is het genieten om te leren door ons te verwonderen, horen, voelen, proeven, ruiken, ervaren en lol te 
beleven samen! 
En dit jaar staat ook de huizenbouw periode nog op onze agenda! 
Juf Lieke en juf Carmen 

 
Nog een schoolreisje… 
Klas 5 ging met de trein naar Leiden naar het Rijksmuseum voor Oudheden. 
Na alle verhalen over de oude culturen en de Grieken konden we eindelijk naar dit museum.  
Kinderen hebben veel gezien en genoten van mummies, vazen met afbeeldingen van de Goden, munten en 
nog heel veel meer.  
Op de terugweg naar de trein kwamen we Snelle tegen. En die moest natuurlijk even met de kinderen op de 
foto! 
Juf Margot 
 

       



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Koffie-ochtenden 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de vrijdagochtenden tot aan de zomervakantie zijn er  
Weer koffie-ochtenden voor ouders om elkaar te ontmoeten! 
Meteen om 8.30 uur. 
 
 

Ook op vrijdagochtend ouderbieb open! 
Er is een hoop kennis en wijsheid in onze school aanwezig, natuurlijk 
bij onze leerkrachten en medewerkers, maar zeker ook in onze eigen 
ouderbieb!  
 
Wat kun je hier vinden? We hebben vele boeken die je meer handvat-
ten geven rondom de vrijeschoolpedagogie en jaarfeesten. Daarnaast 
zijn er ook boeken over bijvoorbeeld biodynamisch tuinieren, persoon-
lijke ontwikkeling, knutselen, of (voor)leesboeken. Er is een grote di-
versiteit aan onderwerpen! Je ziet hier zeker ook exemplaren die je 
niet zomaar in de gangbare bibliotheek vindt.  
 
Elke vrijdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur heb je de mogelijkheid 
om een kijkje te nemen. Komt dat je niet uit? Dan kun je gedurende 
de week ook aan Simon vragen of je misschien wat kunt komen le-
nen.  
 
Ben je op zoek naar een boek over een specifiek onderwerp of vind je 
het leuk om eens mee te komen helpen? Kom langs of stuur je bericht 
naar: ouderbieb-lr@vrijeschoolutrecht.nl. 

 
 

mailto:ouderbieb-lr@vrijeschoolutrecht.nl


 

 

Jeugdgezondheidszorg 
Heb jij soms twijfels of vragen over de gezondheid, de ontwikke-
ling of de opvoeding van je kind? We denken graag met je mee. Wij 
zijn Vera de Boer, Gonnie Epema en Rosan in ’t Veld, jeugdverpleeg-
kundigen in Leidsche Rijn bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De 
JGZ is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Er werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en logope-
disten. 
Goed nieuws! Veel ouders weten de weg naar de jeugdverpleegkun-
dige te vinden. We ontvangen uiteenlopende vragen over bijvoor-
beeld gedrag, zindelijkheid, slapen, motoriek of groei. Bij oudere kin-
deren kunnen weer andere thema’s spelen zoals pesten, groepsdruk, 
seksualiteit, mediagebruik en gezond eten en drinken. 
Naast de vragen van ouders nodigt de JGZ alle kinderen uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit schooljaar 
doen we dit in groep 1, 2, 5 en 7. Wil je meer informatie of heb je vragen? Je kunt de JGZ bereiken op 030-
2863300 of kijk op onze website www.jeugdengezinutrecht.nl. 
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Ingezonden mededelingen: 
 

 

Kamerkoor Concerto Cherise zingt Salut Printemps o.l.v. dirigente Angeliki 

Ploka en met pianosolo & begeleiding van Felix Justin 
  

Luister naar de lente in ons concertprogramma: impressionistische lichtheid van De-

bussy, een ‘play of passion’ van Gibbons, levensechte vogelgeluiden in het stuk van 
Janequin, een zeepbel in de Three Short Elegies van Finzi, verstilde sereniteit bij Ti-

cheli, een uitbundige dageraad van Poulenc en het door Grieg bezongen geheim van 
de lente. 

  
Zaterdag 14 mei om 15u, theater Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 

Kaartjes €15 via www.ticketkantoor.nl/shop/salutprintemps (kaartjes aan de deur 

€17,50) 
 

www.concertocherise.nl 
Posterontwerp: Johannes Rustenburg 
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