
 

 

 
 
Nieuwsbrief 14 april 2022 
 

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

Agenda april  
15-04-22 Goede Vrijdag alle locaties vrij 
18-04-22 2e Paasdag alle locaties vrij 
20-04-22 Ouderavond LR1 
21-04-22 Ouderavond kleuterklas HP Elise/Duco, LR 3 
22-04-22 Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij 
25-04-22 t/m 08-05-22 Meivakantie 
 

Agenda mei 
10-05-22 Ouderavond MB 6 
12-05-22 kleuterklas LR Bien, LR Wendy/Maartje  
17-05-22 Ouderavond HP 5 
18-05-22 Ouderavond MB 3 
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 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 

Algemeen 
 

Communicatie medewerker VSU gevraagd (zzp) 
We zijn op zoek naar een ouder die mee wil werken aan acties om onze geweldige drie scholen op het vizier 
van aanstaande kleuterouders te zetten.  
Iemand die thuis is in online marketing (Google adds, SEO, Facebook, Instagram). En liefst ook vormgever 
is, om materiaal over onze school te maken.  
Wil je meer weten en heb je interesse in een opdracht; neem contact op met i.scheffer@vrije-
schoolutrecht.nl. Graag korte motivatie en cv mee sturen.  
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanmorgen stonden wij in estafettevorm een vol uur te zingen op het plein. Ouders, leerlingen van onze 
school, en later ook leerlingen van Waldorf Utrecht en buurtbewoners zongen het “Dona nobis Pacem” (Geef 
ons vrede) op het plein. Hoe bijzonder klonk deze canon door zo velen gezongen. Krachtig, dan weer zacht-
jes en ingetogen en tegen 9:00 uur zwol het aan tot een mooie finale. Dank ouders voor alle support en het 
meezingen. Het was onze manier om samen stil te staan bij alle vluchtelingen en ontheemden over de hele 
wereld, die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Bijzonder was dat er mensen van alle leeftijden mee zon-
gen; ouderen, vaders en moeders van de school, pubers en onderbouwleerlingen en zelfs kleuters lieten 
even van zich horen en gingen daarna door naar het passeieren zoeken. Ieder stond vanuit zijn/haar eigen 
perspectief en referentiekader mee te zingen, te murmelen. Dank voor dit mooie gebaar. Ik liep even de 
straat op en daar hoorde je het zingen ook. De gebouwen werken als een soort klankkast. Voorbijgangers 
hielden stil en een enkeling sloot aan. Een mooie afsluiting van 4 dagen ouderkoor in de hal van de school 
vanwege de Stille week.  
 
Vrolijk Pasen gewenst!  
 
Mede namens de collega’s van Vrije school Utrecht, locatie Hieronymusplantsoen 
 
Ines Scheffer 
Schoolleider Hieronymusplantsoen 
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          “ Dona nobis Pacem” gezongen op het plein 
 
 

Kooruitvoering klas 4 en 5 op 21 april 
Donderdag 21 april zingt het schoolkoor voor de andere leerlingen op school in de zaal. Het schoolkoor be-
staat op dit moment uit leerlingen klas 4 en 5. Klas 6 doet mee aan stadsopera Trijn en zingt dit jaar niet 
mee.  
Er zullen onder andere liederen te horen zijn uit de musical 'Koning van Katoren'. Naar het kinderboek van 
Jan Terlouw. Het boek gaat over moed en kracht om je eigen weg te vinden. In de liederen hoor je dit ook. 
Leerlingen graag om 19:00 uur aanwezig, uitvoering start om 19:30 uur en duurt een klein uur. Ouders kun-
nen  koffie en thee drinken op het kleine schoolplein. Wel graag zelf letten op de kinderen; niet op de berging 
klimmen en op de randen van het hek lopen. 
 
 

Opera Trijn Klas 6  
Klas 6 doet mee aan één van de voorstellingen van de Utrechtse 
stadsopera Trijn.  Op 12, 18 en 19 juni 2022 in TivoliVredenburg. 
Kijk voor meer informatie op www.stadsoperatrijn.nl  
 

 
 
 
 

http://www.stadsoperatrijn.nl/


 

 

Palmpasen en Pasen 
Pasen was oorspronkelijk het feest van de opstanding, vruchtbaarhei. Os-
tern in het Duits, Easter in het Engels naar de god van de vruchtbaarheid 
Ostara. In de Joodse traditie wordt Pesach gevierd. In het Christelijke geloof 
is Christus met Pasen, na de lijdenstijd uit de dood opgestaan. Het ontluiken 
van de natuur is het beeld dat wij de leerlingen meegeven. In dit beeld lift 
verwachting, hoop, ontwikkeling, groei besloten. Opstanding kan ook geïn-
terpreteerd worden als het opstaan van het individu, de persoonlijkheid, de 
ontwikkeling van, niet ego, maar ïk" van de mens. De mens die eigen ver-
antwoordelijkheid kan en wil dragen, in vrijheid durft te denken en handelen. 
In de klassen werd een Paasmaaltijd gegeten 
 

 

 

 

 

 

Mededeling/ oproep van de werkgroep schoolplein beheer: 
Langzaamaan verschijnen de eerste blaadjes weer, de rode ribes bloeit zelfs al! In maart zijn we weer opge-
start met het regelmatig onderhouden van het kleine plein. Klimplanten opbinden, vegen, extra paaltjes zet-
ten, hier en daar wat snoeien – zo zijn er telkens weer kleine klusjes waarna het plein er weer picobello uit-
ziet!  
We hebben een app groepje van mensen die het leuk vinden om af en toe mee te helpen met het onderhoud 
van het plein. Je hoeft zeker niet altijd te kunnen, het is fijn als er elke keer een paar mensen zijn. Wij starten 
direct na schooltijd op een aantal woensdagen. Hoe groter de pool is, hoe makkelijker het wordt. Lijkt het je 

leuk om een keer mee te doen, kom dan vooral proefdraaien! Het is vooral erg gezellig 😉… Je kunt je bij 

Maurice opgeven. Op de volgende data gaan wij aan de slag:   
11 mei 
15 juni 
6 juli indien nodig 
24 aug 
28 september 
2 november 
14 december 
 

Katern Maliebaan 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wat was dit een feestelijke week met ’s ochtends het ouderkoor in de school. In de klassen is er o.a. hard 
gewerkt aan het versieren van de palmpaasstokken, paaseieren, etc. We willen iedereen bedanken die heeft 
geholpen bij het realiseren van dit geweldige feest. 
 

Studiedag 
Volgende week is er op vrijdag 22-04 een studiedag voor alle medewerkers van de Maliebaan. We gaan 
deze dag o.a. verder met het ontwikkelen van Onderwijsplannen. Dit zijn documenten waarin afspraken 
staan over het taal -en rekenonderwijs bij ons op school. Deze twee vakken stonden het afgelopen jaar wat 
meer centraal omdat we als team kansen zagen om dit verder te ontwikkelen. Er zijn al bergen verzet en dat 
is ondertussen terug te zien in de behaalde resultaten. De focus op taal -en rekenen betekent overigens niet 
dat er geen aandacht is geweest voor bijv. vaklessen zoals schilderen, vormtekenen, etc. Er wordt bijv. op 
dit moment ook hard nagedacht over de vormgeving van handvaardigheid in de hogere klassen. Hierover 
later meer. 
Tevens willen we tijdens de studiedag gaan kijken naar het vormgeven van ‘Open ochtenden’ bij ons op 
school. De vormgeving en exacte data worden z.s.m. met u gedeeld. 
Het laatste deel van de dag zal besteed worden aan de vormgeving van Duurzame Inzetbaarheid bij ons op 
school. Dit kan gezien worden als een onderwerp waarbij gekeken wordt hoe alle medewerkers bij ons op 
school hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Wat is hiervoor nodig? Waar zijn we trots op en willen we 
behouden?  
 

Nieuwe intern begeleider 
Na een zoektocht van meer dan een half jaar naar een nieuwe intern begeleider hebben we ontzettend goed 
nieuws! Annemijn de Beaufort (leerkracht klas 3 en IB’er op de locatie Leidsche Rijn) zal na de zomervakan-
tie de nieuwe intern begeleider worden op de locatie Maliebaan gedurende 3,5 dagen per week. Wat dit ver-
der voor de formatie van het komende schooljaar zal betekenen, wordt later bekend gemaakt. 



 

 

Tot de zomervakantie wordt Annemijn 1 dag per week ingewerkt door onze huidige interim intern begelei-
ders Amber en Claudy. 
 

Ontwikkelingen klas 2 2022-2023 
Afgelopen dinsdag hebben we (de ouders van klas 1A en 1B, deelraad MR, leden van het team en de 
schoolleiding) een constructief overleg gehad over verschillende scenario’s m.b.t. 1A en 1B voor komend 
schooljaar. Op dit moment zitten er 23 leerlingen in klas 1A en 13 leerlingen in klas 1B. Klas 1B zit momen-
teel in de zaal van de school. We houden u middels deze Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Het ouderkoor zoekt nieuwe leden! 
Wat was het heerlijk om weer te kunnen zingen met het ouderkoor in een hal vol kinderen, ouders en leer-
krachten! Hou jij ook van zingen en zou je een keer mee willen doen met het ouderkoor? Van harte welkom!  
Het ouderkoor zingt bij een aantal jaarfeesten gedurende het jaar. Per jaarfeest kun je kijken of de repetitie-
avonden en "optreed-ochtenden" in je agenda passen en aangeven of je met dat feest mee doet.  
Voor de balans tussen de stemgroepen in het koor willen we vooral ook mannen van harte uitnodigen om 
eens mee te doen en te ontdekken of het wat voor je is.  
Je kunt via de klassenouders de contactgegevens krijgen van de organisatoren van het ouderkoor, bij wie je 
kunt aangeven dat je graag een uitnodiging ontvangt wanneer we weer gaan zingen. Wees welkom! 
 
Wij wensen u allemaal een heel fijn zonnig paasweekend toe! 
 
Met vriendelijke groet mede namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider  
VSU loc. Maliebaan 

 
Boerderijschool klas 3 

Een aantal weken geleden is klas 3 voor het eerst naar de boerderij ge-
gaan. Elke vrijdagochtend helpen zij daar met allerhande klussen die 
gedaan moeten worden op de boerderij. Ook wordt gezaaid in eigen 
moestuin om na de zomer te kunnen oogsten.  
Het is hard werken, maar bijzonder om van zo dichtbij een kijkje te mo-
gen nemen en te ervaren wat de werkzaamheden van de boer en de 
boerin zijn.  
Tot in klas 4 zullen de kinderen wekelijks meehelpen, zodat zij een 
groot deel van het seizoen kunnen ervaren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

              
Pallem pallem Pasen, hei koerei, over ene Zondag, krijgen wij een ei. 
Één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei.” 
 
 
 
 
 

 
In veel klassen werden broodhaantjes gebakken. 



 

 

Katern Leidsche Rijn 

 
Beste ouders, 
 
Voor m’n gevoel is het pas kort geleden dat de vorige nieuwsbrief uitkwam en dit keer hebben we dan ook 
iets minder te melden. 
Behalve dat we Palmpasen hebben gevierd, de kleuterklassen met juf Joyce en juf Nancy op De Hoef tijdens 
hun buitendag en klas 1 en 2 hebben samen met de Palmpaasstokken in de hand tijdens een wandeling uit 
volle borst gezongen. 
Juf Sien die in de klassen 4, 5 en 6 werkte, is op haar motor begonnen aan een reis door Europa om na de 
zomervakantie weer bij ons terug te keren. Meester Frans heeft haar werk in klas 4 van haar overgenomen 
tot aan de zomervakantie. Hieronder stelt hij zich voor. 
Vorige week woensdag en gisteren hebben enkele leerkrachten van ons team deelgenomen aan cursusda-
gen in het kader van de Kanjertraining, de methodiek voor sociale vaardigheden die onze school kent. Nu 
mogen ook de leerkrachten die eerder nog geen licentie hadden om de Kanjerlessen te mogen geven, in 
hun klas deze training verzorgen. In de kleuterklassen wordt elk schooljaar vanaf januari aan alle oudste 
kleuters die het volgend schooljaar naar de 1e klas gaan, door één van de kleuterjuffen eens in de week een 
Kanjerles gegeven. In de klassen 1 t/m 6 wordt wekelijks een sociale vaardigheidsles (sova) van ongeveer 
45 minuten gegeven vanuit de Kanjertraining. Zo leren onze kinderen op school vaardiger te worden in soci-
ale interacties, leren elkaar beter kennen door bijvoorbeeld vertrouwensoefeningen en krijgen handvatten 
om weerbaar te worden in het geval van conflicten. 
Het is heel fijn dat er binnen de school door leerkrachten en kinderen altijd gerefereerd kan worden aan de-
zelfde ‘taal’ die we hierbij hanteren. 
 
Dan nog het volgende: 
De tuincommissie vraagt opnieuw om hulp bij het onderhouden van onze buitenruimte. De allereerste keer 
dat er dit jaar gewerkt werd, was de opkomst heel goed, was er een grote groep ouders (en hun kinderen) 
hard aan het werk, maar was het vooral een heel gezellig samenzijn. Na die eerste zondag is het aantal 
deelnemers enorm afgenomen en al een tijdje komen de werkzaamheden voornamelijk neer op de leden 
van de tuincommissie. Dat zien we graag anders, want zonder jullie hulp en inzet kunnen we er niet iets 
moois van maken! Het lijkt me een goed streven als jullie de laatste twee keer van dit schooljaar in grote ge-
tale mee komen helpen.  
 
Hartelijke groet en fijne Paasdagen! 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 

Even voorstellen… 
 

Hallo allemaal, 
Tot de zomervakantie vervang ik juf Sien op de maandag en dinsdag in de 
vierde klas.  
Mijn naam is Frans Veenstra, sinds een half jaar getrouwd met Zsuzsanna 
Balassa, ook vrijeschoolleerkracht. Zij heeft drie kinderen en ikzelf ook. Alle kin-
deren zijn al de deur uit.  
We wonen aan de voet van het kasteel in Bad Bentheim op 72m hoogte net 
over de grens bij Oldenzaal in Duitsland. 
Sinds 1994 ben ik leerkracht aan vrijescholen, eerst 10 jaar in Nederland en 
toen 18 jaar in Duitsland. Daar heb ik met veel plezier aan Waldorfschulen ge-
werkt. Omdat ik de zeer strenge regels in Duitsland met betrekking tot Corona 

niet kon volgen (de hele dag mondkapjes voor de kinderen vanaf klas 1, en 3 keer per week verplicht testen) 
ben ik gestopt in december 2021. Na 4 maanden heb ik nu weer zin om voor de klas te staan. De eerste 
paar dagen zijn me goed bevallen. Een leuke levendige klas, een gemoedelijke en professionele sfeer bij de 
collega's en medewerkers. 
Tot slot: ik reis graag met de trein, kijk graag uit het raam en lees een goed boek. Dus de afstand is voor mij 
geen probleem. En van maandag op dinsdag kan ik bij mijn zonen in Amsterdam en Leiden overnachten. 
Dan zie ik die ook wat meer!! 
Met vriendelijke groet, 
Frans Veenstra  
 
 
 
 



 

 

 
BERICHT VAN DE TUINCLUB   
 
27 maart hebben we de hele linkerzijde  
van het buitenterrein onkruid vrij gemaakt  
en is de strook grond bij het hek ingezaaid.  
Helaas was de opkomst van ouders laag.  
Gezien de beoogde totale metamorfose van  
het buitenterrein, met daaraan gekoppeld  
het nodige werk, doen we een oproep aan 
iedereen;  
KOM ONS PLEIN HELPEN VERGROENEN!! 
 
Dat kan op de volgende momenten voor de zo-
mervakantie: 
• zondag 15 mei: aan de slag met onkruid 

bamboe, zaaien. 
• zondag 26 juni: tuin zomer-klaar maken, onkruid wieden, opruimen.  
We beginnen om 13:30 uur, voor koffie/thee & lekkers wordt gezorgd.  
 

Het maken van een schetsontwerp voor het hele buitenterrein door 
Renet Korthals Altes van Space for Play vordert gestaag. Zij heeft 
met kinderen van alle klassen en leerkrachten gesproken en een 
eerste aanzet gemaakt. Zij verwerkt nu onze eerste op- en aanmer-
kingen. Voor de meivakantie is er een tweede evaluatieronde. Eind 
mei verwachten we het ontwerp aan iedereen te kunnen presente-
ren. Het wordt echt een hele gave groene oase waar straks van al-
les te beleven is! 
  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ingezonden mededelingen: 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

I n één w eek , 4  dagen kunnen zw em m en voor de prijs van 3 ? Neem  dan deel aan 

onze zw em 4 daagse!  

In de week van 20 t/m 24 juni 2022 kan je bij zwembad de Krommerijn deelnemen aan 

de zwem4daagse. Alleen minimaal zwemdiploma A is hiervoor vereist. 

Een leuke en sportieve manier om de zomer in te luiden voor jong en oud, met als 

extraatje kan je deelnemen aan de verschillende activiteiten die er georganiseerd worden 

in die week! 

 

Na inschrijving, kan je 4 dagen van 15.00uur tot 20.00uur komen zwemmen. De dagen 

hoeven niet op één volgend te zijn. 

Elke dag zwem je minimaal 500 meter, in een zwemslag naar keuze. 

In ons mooie 50-meter bad zijn dat 10 baantjes.  

Heb je net pas je A-diploma? Dan zwem je minimaal 250 meter, dus 5 baantjes. 

Nadat je alle 4 de dagen je afstand gezwommen hebt, ontvang je de officiële 

Zwem4daagse medaille! Hier hoef je geen extra kosten voor te betalen. 

 

Inschrijven en kosten 

Individueel, inschrijven gaat via de website 

https://krommerijn.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/ 

€13,50- t/m 12 jaar 

€16,80 vanaf 13 jaar 

 

Per groep (15 personen of meer), inschrijven gaat per e-mail krommerijn@utrecht.nl  

€11,- t/m 12 jaar* 

€14,- vanaf 13 jaar* 

* prij s is per deelnem er  

 

Schrijf je snel in om dit evenement niet te hoeven missen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Koninklijke Nederlandse Zwembond   Zwembad de Krommerijn,  

onderdeel van de gemeente Utrecht 

  

          

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 


