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Terugblik open dag
Open lesmiddag en informatieavond ouders: gewijzigde locatie!
Achtergrond, website, Facebook en Twitter
Inschrijfprocedure
Vriendenfonds

Geachte belangstellende,
Hierbij de nieuwsbrief van februari 2018 waarin we kunnen melden dat we met een goed
gevoel terugkijken op de open dag die op 20 januari plaatsvond. Het was druk, er was veel
belangstelling en we hebben fijne gesprekken gevoerd. De proeflesjes met de
klassenleerkrachten, de materialen en periodeschriften die waren uitgestald gaven een goed
beeld van de visie, sfeer en werkwijze op de vrijeschool. We zijn blij dat we zo veel mensen
hebben kunnen bereiken met wat wij zo belangrijk vinden: voortgezet vrijeschoolonderwijs
in Utrecht!

>>>

Deze maand organiseren we de laatste informatieavond voor ouders: op dinsdag 13 februari.
U kunt dan meer te weten komen over de inhoud van ons onderwijs. Let op: er is een
wijziging in de locatie. Deze avond zal plaatsvinden op de locatie waar Waldorf Utrecht dit
jaar van start gaat: Muntstraat/Nobeldwarsstraat. U bent vanaf 19.45 welkom via de
ingang Nobeldwarsstraat 9. Na het informatieve deel is er gelegenheid om een kijkje te
nemen in onze lokalen.
De dag erna, op woensdagmiddag 14 februari, verwelkomen we de leerlingen die zich
hebben opgegeven voor de open lesmiddag. Zij komen binnen via onze vrijeschoolingang
aan de Muntstraat 5. U kunt uw kind hier nog voor opgeven via info@waldorfutrecht.nl.
Ouders mogen binnen het gebouw komen bekijken en er zal gelegenheid zijn voor het
stellen van vragen. Deze open lesmiddag is alleen voor leerlingen uit groep 8. Leerlingen uit
groep 7 zijn volgend jaar van harte welkom.
Achtergrondinformatie over antroposofie en vrijeschool
Tijdens de informatieavonden en de open dag hebben we veel informatie gegeven over de
inhoud van het vrijeschoolonderwijs en ook over het doel ervan. Wat meer op de
achtergrond is de oorsprong ervan gebleven: de antroposofie en de grondlegger ervan,
Rudolf Steiner. Mocht u nog niet zoveel weten over dit onderwerp, dan verwijzen we u graag
naar onze website voor meer achtergrondinformatie en links. www.waldorfutrecht.nl
Op de website vindt u naast achtergrondinformatie ook informatie over de ouderbijdrage,
nieuwe links, downloads van ons jaarplan en de presentatie van de informatieavond en
veelgestelde vragen. Wij zijn tevens te volgen op Twitter en u kunt ons leuk vinden op
Facebook. Ook via deze media delen wij informatie.
De aanmeldingsprocedure voor Waldorf Utrecht
Het is februari 2018 en dat betekent dat de definitieve inschrijving er bijna aankomt! Voor
iedereen die betrokken is bij Waldorf Utrecht is dit een spannende tijd, want hoeveel
leerlingen zullen zich volgende maand gaan inschrijven? De belangstelling is het laatste jaar
erg gegroeid. Graag geven we u daarom wat informatie over de inschrijvingsprocedure.
Leerlingen die in Utrecht wonen, worden ingeschreven door de basisschool. Leerlingen die
niet in Utrecht wonen, kunnen direct bij het St.-Gregorius College worden ingeschreven met
behulp van het aanmeldingsformulier, waarop je kunt kiezen voor de vrijeschoolleerroute.
Wanneer we meer aanmeldingen ontvangen dan we plekken hebben op Waldorf Utrecht
vragen wij een motivatiebrief op basis waarvan wij kunnen selecteren.
In het onwaarschijnlijke geval van overaanmelding voor het St.-Gregorius College als geheel,
waar Waldorf Utrecht deel van uit maakt, zal er geloot moeten worden volgens de POVO
procedure. In dat geval hebben leerlingen uit Utrecht voorrang. De afgelopen jaren hoefde
het St.-Gregorius College niet te loten, voor aankomend schooljaar verwachten wij dit ook
niet.
>>>

Vriendenfonds Waldorf Utrecht
Bouw mee aan voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht
Vanaf schooljaar 2018-2019 is Utrecht een school voor voortgezet onderwijs rijker. Dan start
Waldorf Utrecht - vrijeschool voor mavo, havo en vwo - met twee brugklassen.
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 werkbanken voor handenarbeid, muziekinstrumenten waaronder een piano,
gaslampen (in plaats van TL-licht), toneelmateriaal en rekwisieten."
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 (zie website voor toelichting). U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u
(jaarlijks) schenkt.
Uitgebreide informatie over het schenken aan het Vriendenfonds Waldorf Utrecht vindt u op
onze website: www.waldorfutrecht.nl
Tot ziens bij Waldorf Utrecht!

