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Geachte belangstellende,
Voor je ligt de nieuwsbrief van augustus 2018 waarin we jullie meenemen in wat er de
afgelopen maanden gebeurd is. Na een zonnige zomer zijn we dit jaar met een mooie
opening van Waldorf Utrecht gestart, zijn onze leerlingen in hun 7e klas begonnen en gaan
we op zoek naar inspiratie voor de jaren die komen.
Feestelijke opening 29 augustus 2018
Voor de zomervakantie hebben we voor ouders en leerlingen een paar leuke bijeenkomsten
gehouden om de start van Waldorf Utrecht in te luiden. Op 29 augustus hebben we de
officiële feestelijke opening gehad voor iedereen die zich heeft ingezet voor Waldorf
Utrecht. Meester Frans opende met een inspirerend verhaal over de reis naar volwassen
worden die de leerlingen gaan maken. De ouderinitiatief groep heeft verteld over hun reis
van droom tot start en uitgesproken dat ze nog actief blijven. Marc Mittelmeijer heeft als
bestuurder van stichting Willibrord - waar St-Gregorius onder valt - de school symbolisch
geopend met het leggen van een mozaïksteentje in één van de mozaïekwerkstukken van de
leerlingen. Tot slot heeft stadsdichter Ingmar Heytze speciaal voor Waldorf Utrecht een
gedicht geschreven en persoonlijk voorgedragen.

Er was uitgebreid gelegenheid om herinneringen op te halen, ervaringen uit te wisselen en
het gebouw te bekijken. Het was een bijzondere opening voor een bijzonder moment.
Van de leerkrachten
Na de eerste dagen is het natuurlijk interessant om van de docenten Roos en Frans te horen hoe de
eerste ervaringen zijn. We hebben ze twee vragen gesteld.

Hoe hebben de klassen de eerste dagen ervaren?
Roos voelt zich gelijk als een vis in het water in de klas. Volgens haar waren de eerste dagen
voor de klas heel intensief, maar ontzettend leuk. Alles is nieuw en spannend, maar je merkt
dat iedereen er een leuke klas en een tof jaar van wil maken. Een leerling zei toneel
spannend te vinden, want dan wordt je uitgelachen. De reactie van de klas was gelijk dat dat
helemaal niet zal gebeuren. Uitlachen doen we niet.
Frans vult aan dat de klas met heel veel enthousiasme is begonnen en de eerste dagen erg
bezig is geweest met groepsvorming. Met resultaat. De klassen zijn nu al een groep, ze gaan
allemaal met elkaar om en ook tussen de klassen is veel gezamenlijkheid. Een van de
leerlingen vond dat zo bijzonder. Op de basisschool waren het allemaal kleine groepjes, hier
ben je samen.
Wat heeft je het meeste verrast?
In de aanloop naar het jaar verwachtte Frans dat het voor sommige leerlingen heel pittig zou
gaan worden, afgaande op de zorggesprekken. Gaat het wel lukken? Maar het valt op dat
iedereen gelijk goed ingestapt is en goed bezig is. Er wordt met elkaar rekening gehouden en
vragen stellen is geen enkel probleem.
Roos is aangenaam verrast door de vanzelfsprekendheid en de welwillendheid van de
leerlingen. Omdat de bel even zoek was zwaaide en riep ze “bel” en meteen kwamen de
leerlingen aangehold. Leerlingen komen zelf met ideeën voor de tekenles of om elkaar
onderling te helpen. Een groter contrast met haar vorige school waar je hard moet werken
om leerlingen te motiveren is er bijna niet.

Inspiratieavonden 2018
Ook dit jaar organiseren we vanuit Waldorf Utrecht een drieluik inspiratieavonden. Deze
avonden organiseren we voor iedereen die meer wil weten van antroposofisch onderwijs.
Voor mensen die niet bekend zijn met vrijeschoolonderwijs kan het een eerste kennismaking
zijn met de achtergrond van vrijeschoolonderwijs. Voor mensen die het al wel kennen
bieden deze avonden juist extra verdieping in verschillende aspecten van
vrijeschoolonderwijs. De avonden bieden ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.
Zit jouw zoon/dochter al op Waldorf Utrecht, maar wil je meer weten over
vrijeschoolonderwijs? Overweeg je of vrijeschoolonderwijs iets is voor jouw kind? Dan zijn
deze inspiratieavonden een uitgelezen kans.
● Waarom gaat mijn kind naar een vrijeschool? - Daniëlle van Dijk
20 september 2018
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
● Ontwikkelingsfasen van een kind - Merel Boon
11 oktober 2018
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
● Mijn lot heeft vlam gevat - Marcel Seelen
15 november 2018
zaal Vrijeschool Utrecht, Hieronymusplantsoen 3
De inspiratieavonden zijn van 20.00u tot 21.30u; inloop vanaf 19.45u.
Informatieavonden
Ouders van leerlingen in de 5e en 6e klas (groep 7 en 8) zullen zich dit najaar gaan oriënteren
welke middelbare school het beste past bij hun kind. In aanloop naar de inschrijving in maart
2019 organiseren we voor hen een aantal informatieavonden. Daarnaast zullen er ook weer
open middagen gehouden worden. De eerste informatieavond zal donderdag 13 december
2018 gehouden worden in de aula van onze school. Meer informatie over deze avonden en
middagen volgt te zijner tijd. Je zult de data ook vinden op de flyers en posters die we
verspreiden onder Utrechtse basisscholen of via onze digitale kanalen.
Waldorf Utrecht in de media
De afgelopen maand is in de Utrechtse en landelijke media veel aandacht besteed aan de
start van onze school. Zo heeft RTV Utrecht op donderdag 23 augustus een nieuwsitem
gemaakt voor het UNieuws van 17.00 op TV, hebben ze Linda Scheeres en Nynke Gerritsma
geïnterviewd voor een radiobericht op Radio M Utrecht en hebben ze het nieuwsbericht op
hun website geplaatst. Het AD heeft een artikel geschreven over de opening van Waldorf
Utrecht dat verscheen op 30 augustus, zowel in druk als op de website. Daarnaast verschijnt
er een mooi artikel in de augustus/september-editie van de Krant van de Aarde. Deze krant
wordt landelijk verspreid in natuurvoedingswinkel, woningwinkels, reiswinkels,
wereldwinkels en is ook online te lezen.
● RTV Utrecht website: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1813297/
● UNieuws (vanaf 4:41): https://www.rtvutrecht.nl/embedded/RTV1797036/

● Radio M Utrecht: (vanaf 20:25):
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/2018
0823-0600/
● AD website:
https://www.ad.nl/utrecht/gelukt-utrecht-heeft-eindelijk-een-middelbare-vrijeschoo
l~a2fdf2f6/
● Krant van de Aarde: https://www.krantvandeaarde.nl/
Vriendenfonds Waldorf Utrecht
Inmiddels een vast onderdeel van onze nieuwsbrief: het vriendenfonds. Om een goede start
van Waldorf Utrecht te realiseren is financiële steun nodig. Allereerst zijn er kosten in de
oprichtingsfase. Vervolgens zijn er in de daaropvolgende jaren kosten voor de uitbreiding
van de school, omdat er elk jaar nieuwe klassen bijkomen. Denk hierbij aan zaken als
gereedschap voor handenarbeid, muziekinstrumenten, toneelmateriaal en rekwisieten.
Aftrekbaar van de belasting. Hoe werkt het?
Iedereen die voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht een warm hart toedraagt wordt
uitgenodigd om te schenken. Het schenken aan het vriendenfonds kan met een eenmalige
gift of een periodieke gift. Een gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen. Uitgebreide informatie over het Vriendenfonds Waldorf Utrecht vindt u
op onze website: www.waldorfutrecht.nl
www.waldorfutrecht.nl
www.facebook.com/vrijeschoolutrechtvo
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