
 

 

 
 
Nieuwsbrief 18 maart 2022 
 

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

Agenda maart  
24-03-22 Ouderavond kleuterklas Anne-Fleur en klas HP4, HP 5 
31-03-22 Ouderavond kleuterklas Elisabeth en Ali 
31-03-22 Studiedag leerkrachten LR, alle klassen vrij  
 

Agenda april  
05-04-22 Ouderavond kleuterklassen MB 
15-04-22 Goede Vrijdag alle locaties vrij 
18-04-22 2e Paasdag alle locaties vrij 
20-04-22 Ouderavond LR1,LR3 
21-04-22 Ouderavond kleuterklas Elise/Duco 
22-04-22 Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij 
25-04-22 t/m 08-05-22 Meivakantie 
 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 

Algemeen 
1 mei loting leerlingen periode februari t/m juli schooljaar 2022-2023  
Let op: 1 mei aanstaande zal de loting gaan plaatsvinden onder de aangemelde kinderen die 4 jaar worden 
in de periode februari t/m juli in schooljaar 2022-2023. Kinderen die al een broertje of zusje op school heb-
ben, hebben voorrang mits tijdig aangemeld. Indien u, uw kind nog niet heeft aangemeld dan heeft u tot en 
met 18 april aanstaande nog de gelegenheid dit alsnog te doen. Dit voorkomt teleurstelling bij mogelijke 
plaatsingsproblemen. Een aanmeldingsformulier voor uw kind kan aangevraagd worden via  
administratie@vrijeschoolutrecht.nl. 
 

 
Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van muziek. Verderop meer hierover. Muziek is een belangrijk onderdeel 
uit ons curriculum. Er wordt door de leerlingen dagelijks gezongen met hun eigen leerkracht en er is vanaf 
klas1 iedere week muziek onder leiding van een vakleerkracht; onze meester Roel en vanaf klas 4 zijn er 
koorlessen.  
Terugkijkend op de afgelopen twee weken kunnen we spreken van (over-)volle weken; de gewone lessen 
moesten we voorbereiden, leerkrachten van klas 1 tot en met 6 hadden een studiemiddag over differentiëren 
bij Rekenen en er waren Tafeltjesavond en Tafeltjesmiddagen waarin er 10-minuten gesprekken tussen leer-
krachten en ouders plaatsvonden. Het team vond het fijn om samen met jullie in de grote zaal te zitten en 
over de kinderen te praten. In de 10-minuten gesprekken wordt de ontwikkeling van de leerlingen besproken, 
zowel sociaal emotioneel, als cognitief. Het is wel heel intensief om alle ouders te spreken, maar de moeite 
waard. Contact met ouders over ontwikkelingen van de leerlingen is een belangrijke kernwaarden van ons. 
Daarnaast hebben we afgelopen maandag een inspecteur van het onderwijs mogen ontvangen op onze lo-
catie, naar aanleiding van een zogenaamd Stelselonderzoek. Hieronder volgt een korte terugkoppeling met 
tips en tops van de inspecteur aan het team. De buitendagen voor een aantal kleuterklassen en klas 2 zijn 
weer gestart. 
 

Terugkoppeling inspectie 
De observaties naar aanleiding van de lesbezoeken op onze school worden meegenomen in het jaarlijkse 
landelijke rapport van de inspectie: de Staat van het onderwijs en een landelijk onderzoek naar leskwaliteit. 
Er doen in totaal 240 scholen aan mee.  
De lessen Taal-en Rekenen en Wereldoriëntatie werden aan de hand van een Kijkwijzer geobserveerd. In 
de terugkoppeling kregen wij het volgende terug: er wordt hard gewerkt op onze school door leerkrachten. Er 
worden interessante lessen aangeboden en de stemming in de school en klassen is goed, veilig. Kinderen 



 

 

willen graag leren en aan het werk. Leerkrachten kunnen goed uitleggen en hebben op prettige wijze contact 
met de kinderen. De leerkrachten organiseren de lessen goed, maar geven soms tegenstrijdige signalen aan 
leerlingen af: aan de ene kant is het heel gezellig in de klas en aan de andere kant moet een werkhouding 
getoond worden. Voor een sommige leerling werkt deze tegenstrijdigheid verwarrend. Hierdoor gaan som-
mige leerlingen storend gedrag vertonen. Niet grensoverschrijdend; maar het kost energie en vraagt om 
voortdurende micro-interventies van de leerkracht. Dit zou niet nodig hoeven zijn. Dat vraagt om nog meer 
oefening in helder benoemen van verwachtingen en deze consequent naleven. Daarin zouden wij ons nog 
meer kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zien goed wat de onderwijsbehoeftes van hun leerlingen zijn en 
leerkrachten geven aan wat het doel is van de les. Het waarom je een iets leert wordt niet altijd benoemd. 
Het kan leerlingen helpen als  we hier meer aandacht aan zouden kunnen schenken. In de lessen werd er 
gedifferentieerd in de verwerking, zou dit ook al in de instructie ook meer kunnen gebeuren. De leerlingen 
zijn behoorlijk leerkracht afhankelijk; zelfredzaamheid kan verder uitgebouwd worden. 
We zijn trots op onze school en herkennen de waarnemingen. Middels teamscholing zijn we hier gedeeltelijk 
al mee aan het werk en wordt de input verder opgepakt. 
 

Schoolplein 
Na schooltijd is het kleine schoolplein bedoelt voor leerlingen die naar de BSO gaan, zij dragen hesjes. Als 
de BSO weg is mag er gespeeld worden door andere leerlingen, maar wel onder toezicht van ouders. Leer-
lingen mogen niet op het dak van de stalling spelen. Dank voor het meewerken! 

 
Aankondiging muziekavond HP 30 maart; komt allen!!!!!! 
Op woensdag 30 maart om 18:00 uur vindt er weer een Muziekavond plaats! Leerlingen kunnen aan elkaar 
laten horen wat ze kunnen spelen op hun muziekinstrument, of wat ze kunnen zingen natuurlijk. Leuk ook 
om eventueel samen te spelen voor publiek! Alle leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen 
luisteren. Leerlingen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier in de keuken. 
Donderdag 24 maart is er voor iedereen die zich heeft opgegeven de mogelijkheid om van 14:30 tot 15:30 
uur bij het ‘oefen-uur’ te zijn. De leerlingen kunnen dan vast voor elkaar voorspelen, aanwijzingen krijgen en 
soms ontstaat er ook nog een verrassende samenspeelcombinatie. 
Woensdag 30 maart begint de avond met een mogelijkheid om samen te eten. Vanaf 17:00 uur staat er ve-
getarisch eten klaar. Om 18:00 uur begint het programma. Ook luisteraars zijn van harte welkom om mee te 
eten! Wel graag opgeven via het inschrijfformulier dat bij Maurice ligt.  
De catering van deze avond wordt geregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp aan het 
einde van het schooljaar. Voor 5 euro p.p. is er vegetarisch eten inclusief koffie/thee en in de pauze. Mensen 
die niet van tevoren komen eten kunnen in de pauze los koffie/thee kopen. 

 
Aankondiging kooruitvoering klas 4 en 5: 
Op donderdag 21 april geven de klassen 4 en 5 een kooruitvoering in de grote zaal op school. We hebben 
de afgelopen tijd daar waar de koorlessen door konden gaan, gewerkt aan onder andere muziek uit een mu-
sical over ‘De Koning van Kantoren’. Afgelopen maandag stonden we stil bij de mensen die hun land moeten 
verlaten en zongen  voor de vrede.  
Save de date! Informatie volgt spoedig! 
 

Klas 6 met TRIJN in TivoliVredenburg: 
Klas 6 werkt dit jaar mee aan het unieke project Stadsopera Trijn. Dat is een community opera waarvan het 
verhaal gaat over de Utrechtse heldin Trijn van Leemputte. Een vrouw die 445 jaar geleden opstond tegen 
onrecht, met als resultaat dat de dwangburcht Vredenburg werd afgebroken. Het boek van Thea Beckman 
De Val van de Vredenborgh gaat hier ook over. Dit project vindt ook plaats in het kader van Utrecht 900, 
waarin de stad 900 jaar stadsrechten viert met als thema ‘Stad zonder muren’. 
De voorstelling waaraan klas 6 meewerkt is in de grote zaal van TivoliVredenburg op zondag 19 juni om 
20:00 uur. Meer info en kaartverkoop op: www.stadsoperatrijn.nl.  
 

Buitenlessen klas 2 
Klas 2 heeft op woensdag buitendagen. Zij hebben dan ook gewoon taal en reke-
nen, maar er is tevens ruimte om te bewegen. De ervaringen zijn heel positief zo-
wel op leergebied als op sociaal gebied. We worden begeleid in het buiten leren 
door een coach van Het Buitenlokaal.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadsoperatrijn.nl/


 

 

Bazaar klas 3 
In het kader van belevend leren heeft klas 3 een Bazaar georganiseerd om 
met wisselgeld te oefenen met het rekenen. Een verassende en feestelijke 
middag met kraampjes met zelfgebakken lekkers, tweede hands speelgoed 
en kleding, een grabbelton, mooie portemonnees en er wordt door leerlingen 
gezongen en leerlingen maakte met ouderhulp muziek. Heel gezellig! Er is 
een bedrag van €. 382,59. Waarvan de helft naar giro 555 voor Oekraïne gaat 
en de andere helt voor iets gezamenlijks met de klas besteed wordt.  

 
Dit was het weer, 
Fijn weekeind met elkaar toegewenst,  
namens de leerkrachten en ondersteunende medewerkers 
 
Ines Scheffer  
Schoolleider Hieronymusplantsoen 
 
               

Katern Maliebaan 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wij genieten weer van alle bedrijvigheid in en rondom de school nu zo goed als alles weer mag. Ouderge-
sprekken op school, jaartafels waar door toedoen van ouders de Driekoningen eindelijk plaats hebben ge-
maakt voor lentetaferelen, etc.  
 
Studiedag 
De afgelopen maanden zijn we als team hard bezig met het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit, 
het pedagogische klimaat in de school en de ondersteuningsstructuur.  
Onder leiding van onze IB’ers hebben we gewerkt aan o.a. differentiëren, afgestemde instructie binnen de 
groep en effectief administreren. Een goed beeld van de klas is essentieel om een passende instructie te 
geven wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. 
 
Schoolplein 
Het schoolplein verdient een grote opfrisbeurt. Op dit moment wordt er een werkgroep samengesteld met 
o.a. een ouder uit de MR, een medewerker van onze interne BSO, enkele leerlingen uit de leerlingenraad 
een ouder, juf Jessie en ik. Als werkgroep gaan we aan de slag met ontwerpen, subsidies regelen, etc. etc. 
etc. Er ligt al een hele uitgestippelde route en we hopen snel grote stappen te kunnen maken. We houden u 
via deze nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
 
Handarbeid lokaal 
Al geruime tijd wordt er achter de schermen ook gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een 
nieuw lokaal op de huidige klas 1B. Dit heeft helaas vertraging opgelopen maar we gaan door met het zoe-
ken naar mogelijkheden om toestemming te krijgen. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 
 
Vrijdag 25 maart 15.30-17.30 Muziekmiddag op de Maliebaan georganiseerd 
door de zesde klas en muziekjuf Hanne. Na een muzikale opening van de zesde 
klas mogen kinderen uit klas 1 t/m 6 optreden. Ze kunnen zich daarvoor opgeven 
bij juf Hanne of bij twee leerlingen uit de zesde klas.  
De zesde klas zal hapjes en drankjes verkopen om geld te verdienen voor hun 
kamp. Het belooft een muzikale en gezellige middag te worden!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Nieuwe boeken op school 
Vanuit de werkgroep relaties en seksuele vorming hebben we nieuwe boeken aangeschaft voor onze school. 
Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: Anders zijn, grenzen (durven) aangeven, relaties, puberteit 
en seksuele ontwikkeling.  

 
 

         
Boeken voor klas 1 t/m 6  Boeken voor de kleuterklassen 
 
 
Klas 4 
De vierde klas is dinsdag in de vroege ochtend om 6.00u de koeien wezen melken op de boerderijschool. 
Iedereen was zeer moe maar het was wel fantastisch. De normale klussen gingen ook gewoon door. Geiten, 
kippen en moestuin. 

 

  
 
Kleuterklassen 
De boeken zijn een succes; we praten over anders (durven) zijn en we spelen het na. Er is veel herkenning 
bij de kinderen. We praten over hoe je van elkaar kunt houden, welke verschillende vormen ervan bestaan. 
Heel waardevol!  
 
 
Kleuterklas Rozenkwarts 
Lentetuintjes geknutseld met blauwe druifjes, een tulp en een narcis. En op de jaartafel staat moeder Aarde 
met haar wortelkindertjes. ‘Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen…’ 

               



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toneelstuk klas 1B 
De kinderen uit klas 1B speelden dinsdag de sterren van de hemel in hun vertolking van de Gouden gans. In 
de ochtend speelden ze het voor de kleuters en klas 1 en 2, in de middag voor hun ouders. Hun spel werd 
ondersteund met liedjes, speciaal voor hen geselecteerd en geschreven door muziekjuf Hanne. Iedereen 
was goed te verstaan en dat is knap. Wat een krachtig optreden hebben ze laten zien! 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klas 6 
Klas 6 is druk bezig geld in te zamelen voor hun schoolkamp. Zo 
maken ze ook hangers van speksteen om te kunnen verkopen. Met 
de opbrengst kunnen ze hun pot goed spekken! Draag jij binnen-
kort ook zo’n mooie hanger? 
 
 
 
Schoolplein 
Enkele ouders van de Maliebaan hebben een begin gemaakt met 
schoolplein opruimen. Aanvegen, wieden en snoeien. Het ziet er al 
weer een stuk mooier uit. Ondertussen wordt er achter de schermen ook gewerkt aan een compleet nieuw 
schoolplein. Het huidige plein laat namelijk te wensen over en verdient een grote opknapbeurt. We houden u 

op de hoogte via deze nieuwsbrief. 
 

 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het is vandaag heerlijk weer en voor de derde klas de eerste dag van De Boerderijschool. 
Vanochtend om kwart voor negen zaten de kinderen op hun fiets, juf Carmen met de bakfiets voorop, om 
naar de Geertjes Hoeve te fietsen en daar aan het werk te gaan. 
Na de kennismaking met Desiree en Dennis, de begeleiders vanuit de Geertjes Hoeve, en een welkom van 
boer Rick, werden de kinderen eerst rondgeleid over het erf en daarna mochten ze aan het werk! 
Ik ben alleen aan het begin van de dag er even bij geweest en toen de kinderen in de middag weer op 
school waren, ik de klas binnen liep om te vragen hoe het was geweest, werd er enthousiast geroepen dat 
ze het superleuk vonden. En van juf Carmen hoorde ik dat ze ook heel hard gewerkt hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Boerderijschool maakt onderdeel uit van ons curriculum en in het voorjaar van klas 3 tot de herfstvakan-
tie in klas 4 gaan de kinderen op 18 vrijdagen een hele ochtend heel veel leren over het boerenbedrijf, de 
dieren en hun verzorging, het melken, het kaasmaken en natuurlijk hoe je een stal moet uitmesten. 
En wat zo mooi is aan deze dagen is dat vaak de kinderen die het op school wat moeilijker hebben met het 
leren, op de boerderij in hun element zijn en daar andere kwaliteiten kunnen laten zien aan hun klasgenoten 
en juf of meester.  
En vandaag zat de juf erbij en keek er naar… 
 
Een zonnige groet en fijn weekend, 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 
 

 
 
 



 

 

Buitendag kleuterklas juf Bien 
 

  
Appeltjes poetsen en hulp van twee zesdeklassers 
 
 

Timmeren in de kleuterklas bij juf Joyce 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tridio in de klas 
Juf Jany van de Prismagroep is in de hogere klassen met de kinderen deze week aan het werk geweest met 
Tridio. Tridio zijn dozen met materiaal om het ruimtelijk inzicht te oefenen. Het bestaat uit zwart-wit-groene 
blokken en tegeltjes, waarmee de kinderen overgangen van 2D naar 3D oefenen op hun eigen niveau. 
 

     
 

De kinderen in klas 4 hebben heerlijk in tweetallen gewerkt! 

 
 



 

 

 
Schoolvoetbal 
Onze school doet dit jaar met twee teams mee 
aan het schoolvoetbal, een meisjesteam en een 
jongensteam. Vorige week was het meisjes-
team, bestaande uit meiden uit klas 4, 5 en 6, 
aan de beurt en hebben tijdens het toernooi 1 
keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld en 2 keer 
gewonnen! Volgende keer zijn de jongens aan 
de beurt. 
 

 
 
 
 
Economische aardrijkskunde in klas 5 
In klas 5 hebben de kinderen de afgelopen tijd gewerkt aan werkstukken over producten en productieproces-
sen in het kader van een periode over economische aardrijkskunde. 
Prachtige werkstukken die trots gepresenteerd werden! 
 

 
 
 
Bericht van de tuincommissie 
 
 

Kom helpen op de tuinmiddag van 27 maart 
 
Met het heerlijk weer van de afgelopen weken komt het eerste onkruid ook alweer op.  
Met elkaar willen we dit graag aan gaan pakken.  
 

Zondag 27 maart 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)  

 
Space For Play heeft inmiddels de eerste schetsen af voor het tuin-
ontwerp. Als wij het hele plan hebben dan zullen we dit met jullie 
delen. https://www.spaceforplay.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spaceforplay.org/


 

 

Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


