Nieuwsbrief Waldorf Utrecht, november 2017
Beste geïnteresseerden,
We zijn best trots op de ontwikkelingen van de laatste tijd! Op 26 oktober was er de inspirerende
lezing over kunstzinnigheid in het vrijeschoolonderwijs door Rik ten Cate. Naderhand hebben we met
de aanwezigen de naam van de nieuwe school feestelijk onthuld! De nieuwe vrijeschool voor
voortgezet onderwijs heet voortaan Waldorf Utrecht.

Op 8 november stonden we in het AD met een artikel over wat voortgezet vrijeschoolonderwijs is en
waar de vrijeschool zal worden ondergebracht, namelijk binnen het St. Gregorius College in Utrecht.
Ook andere kranten, waaronder DUIC, hebben over ons geschreven. Daar zijn we blij mee en er zijn
veel positieve reacties gekomen. De lijst waarop leerlingen vrijblijvend kunnen worden aangemeld
wordt langer.

Intussen zijn we druk met het geven van voorlichtingen op basisscholen, het uitwerken van het
leerplan, het werven van klassenleerkrachten, het organiseren van de informatieavonden en de open
dag en nog veel meer.

Data evenementen
Om meer te weten te komen over voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en
Waldorf Utrecht in het bijzonder, organiseren we de volgende bijeenkomsten:
21 november: Inspiratieavond met een lezing door Anselma Remmers. Zij is klassenleerkracht op de
vrijeschoolleerroute binnen O.R.S. Lek en Linge in Culemborg. Ze zal vertellen over de verschillen
tussen regulier voortgezet onderwijs en voortgezet vrijeschoolonderwijs en ze vertelt uit ervaring
hoe een vrijeschoolafdeling werkt binnen een reguliere school. Dinsdag 21 november, Vrije School
Utrecht, Hiëronymusplantsoen 3. Inloop vanaf 19.40, aanvang 20.00. De toegang is gratis, wel graag
vooraf aanmelden via info@waldorfutrecht.nl
Drie informatieavonden voor ouders:
-

Donderdag 17 december 2017
Donderdag 11 januari 2018
Dinsdag 13 februari 2018

De aanvang is steeds om 20.00 en de locatie Van Asch van Wijckskade 20.
Open dag (voor leerlingen en hun ouders): zaterdag 20 januari 2018. Gregorius College, locatie Van
Asch van Wijckskade 20. Tijd: van 9.30 tot 13.00
Open lesmiddag (voor leerlingen): woensdag 14 februari 2018. Hiervoor graag aanmelden.
Gregorius College, locatie Muntstraat 5. Tijd: van 13.30 tot 15.50.

Hulp gevraagd
Wij kunnen nog hulp gebruiken! Graag zouden we zien dat alle wijken van Utrecht, en
misschien ook buiten de stad, voorzien worden van onze flyers en posters. Zie je het zitten
om een paar keer flyers en posters neer te leggen/op te hangen op strategische plekken in je
wijk, geef je dan bij ons op via info@waldorfutrecht.nl Ook voor andere klussen kunnen we
hulp gebruiken: het vinden van meubilair, het klussen in de klaslokalen en meer.

Voor meer informatie
www.waldorfutrecht.nl
www.gregorius.nl
www.vrijescholen.nl
Je kunt ons ook leuk vinden op Facebook

