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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
In de Schoolbel van 2 november heeft u kunnen lezen dat
de redactie van de Schoolbel ermee stopt. Gwen en Chris
hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de
Schoolbel elke week weer uitkwam. Ze hebben dat met
trouw en betrokkenheid gedaan zodat de communicatie
tussen de school en u elke week weer goed verzorgd was.
Ook namens bestuur en team dank ik Gwen en Chris
hartelijk voor hun werk.
Intussen heb ik gezocht naar een nieuwe redactie en heb
die gevonden in Eddy de Boer. Eddy de Boer en Nicoline
Pruijmboom zijn de ouders van Thijmen die in de klas bij
Juffie Irma zit. Ze zijn sinds deze herfst in de school.
Eddy heeft in het verleden de redactie gedaan van een
landelijk hobbyblad en hij wil graag zijn ervaringen
inzetten voor de continuering van onze Schoolbel.
We hebben de afgelopen week een redactiebesluit
opgesteld. Dit redactiebesluit is goedgekeurd door het
bestuur en is vanaf dit moment van kracht. Conform dit
besluit gaat Eddy de redactie van de Schoolbel op zich
nemen. Van harte welkom! Dit is het eerste nummer
onder redactie van Eddy.
Eddy de Boer is met uw kopij te bereiken via de mail:
schoolbel@eddytrain.com
Chris Rijff stopt ook met de klussen die hij voor de
school deed. De school had een contract met Chris voor
de ondersteuning van Nelly in de uitvoering van allerlei
onderhoudsklussen. De laatste maanden werd het voor
Chris moeilijker om nog voldoende tijd vrij te maken
naast zijn drukke werkzaamheden. Chris heeft veel in en
om de school gerepareerd, opgeknapt en opgehangen. Hij
heeft op vele plaatsten zijn sporen achtergelaten.
Namens het bestuur en team dank ik Chris voor al deze
inzet.
De klussenlijst is overgenomen door Ruud van Loij. Ruud
doet al veel op het gebied van systeembeheer. Zijn taak
is uitgebreid met het bijhouden van de klussenlijst.

A.s maandagavond hebben we de eerste avond met de 10
minutengesprekken. Vanaf 19.00 uur werken de
leerkrachten een strak rooster af van gesprekken met u.
Het is heel belangrijk dat u ruim op tijd aanwezig bent.
Ik zorg ervoor dat er in de gang koffie en thee voor u
klaar staat. Woensdagmiddag 28-11, vanaf 14.00 uur is de
tweede ronde van de tien minutengesprekken. We sluiten
deze reeks af op maandagavond 3 december.
Op het personele gebied zijn er een paar zaken te
melden:
•
Tessa is hersteld en heeft haar werk, in een iets
kleinere omvang, in de 4de klas weer opgepakt.
Eugenie, Karen en Tessa doen nu samen de 4de
klas. Wel is er een nieuwe taakverdeling gemaakt
waarin Eugenie het klassenleraarschap op zich
neemt.
•
Afgelopen twee weken was Juf Suze van de 6de
klas ziek. In verband met de komende
eindtoetsen in de 6de klas heeft de school
besloten dat het werk in de 6de klas prioriteit
heeft. Daarom heeft Ariadne alle andere
werkzaamheden laten liggen en heeft ze Suze in
de 6de klas vervangen. Hierdoor is het
onderwijsleerproces
in
de
6de
klas
ononderbroken doorgegaan. Dit is wel ten koste
van de Interne Begeleidingstaken van Ariadne
gegaan. We hopen dat Suze weer snel hersteld
is en met haar enthousiasme weer voor de klas
kan staan.
•
Juf Jacqueline is vanaf deze week met
zwangerschapsverlof. Ze verwacht even na kerst
haar tweede kindje. We wensen dat ze een
rustige en goede verwachtingstijd heeft.
•
Ik vertelde u eerder dat het werven van een
euritmieleerkracht
moeizaam
gaat.
Euritmieleerkrachten zijn schaars en vele Vrije
Scholen hebben een vacature. Nu ben ik in
gesprek met een kandidaat die ons in een stukje
verder kan helpen. Als het lukt hebben we voor
de kleuterklassen en de 1ste klas na de
kerstvakantie weer euritmielessen.
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Tot slot wil ik u uitnodigen voor een ingelaste
ouderavond. Woensdagavond 12 december is er een
algemene ouderavond. Op de laatste algemene
ouderavond van 3 oktober beloofden we u dat er nog een
ouderavond zou komen. November zat te vol met
klassenouderavonden en 10 minuten gesprekken. Dus:
Algemene ouderavond: 12 december, vanaf 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
De onderwerpen van die avond zijn het Schoolplan en
huisvesting. Verder willen we met u in gesprek komen
over wat er leeft.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
directeur

Mededelingen vanuit de school
Beste muzikanten in alle soorten en maten!
Het is weer bijna Advent.
Op onze school is het al jaren de prachtige traditie om
dan 's ochtends in de gang muziek te horen.
Stil, in het donker, komen we dan binnen met prachtige
klanken van instrumenten of gezang.
Hoe leuk om dan klasgenoten te herkennen die deze
muziek voor ons maken!
Graag willen we ook dit jaar weer aan jullie vragen om je
in te schrijven op de lijsten op het prikbord bij de deur.
Het maakt niet uit hoe lang je een instrument speelt, het
is een leuke gelegenheid om eens van je te laten horen!
Ook papa's en mama's zijn natuurlijk van harte
uitgenodigd om mee te doen.

Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen van buiten de school
Antroposofische Vereniging:
Evenals vorig jaar willen we ook nu weer een meditatieinhoud aanreiken tijdens de 13 heilige nachten (24 dec.
t/m 6 jan.).
Uitgangspunt zal zijn de 12 deugden, die voor de 12
sterrenbeeld-perioden gegeven zijn. Het is de bedoeling
om na een gezamenlijke voorbespreking op 10 dec. (die op
de 17e herhaald zal worden) zelfstandig thuis deze
deugden als middelpunt van de inkeermomenten
(meditaties) te nemen.
Op maandagavond 7 januari zullen we als onderdeel van
de
Drie
Koningen-viering
op
onze
ervaringen
terugblikken.
•
10 december: Bespreking van de 12 deugden als
bezinnings-inhoud in de 13 Heilige Nachten.
•
17 december: Herhaling van 10 december voor
diegenen die de eerste avond gemist hebben.
•
7 januari ‘08: Drie Koningen-viering met
terugblik op de ervaringen met de 12 deugden
tijdens de kerstperiode.
Voor alle avonden geldt:
Plaats:
Antroposofisch Therapeuticum, Comeniuslaan
14, Naarden/Bussum
Tijd :
20.15 – 22.00 uur
Kosten: Vrije bijdrage voor introducé’s. (koffie /thee
aanwezig)
Informatie bij het secretariaat: Job de Raadt
035 – 52 56 308 of deraadt.prior@kpnplanet.nl
(graag vooraf opgeven.)

Kom als je speelt of zingt uiterlijk om 8.10 uur op school.
Dan kun je je rustig voorbereiden voor de deur open gaat
om 8.20 uur. (Om 8.15 uur doen de leerkrachten de
spreuk en is de deur dicht).
Het is leuk als er ook eens iemand bij de ingang van klas
5 en 6 zou willen spelen. We maken hiervoor een aparte
lijst. Maar in overleg met de leerkrachten zijn klas 5 en
6 natuurlijk ook van harte welkom in het hoofdgebouw!
Op maandagen kan er maar kort muziek gemaakt worden
omdat de school dan meteen om half 9 Adventviering
heeft.
O ja, dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 december
mogen er natuurlijk ook Sinterklaasliedjes gespeeld
worden in de gang!!
heb je nog vragen dan hoor ik die graag, hartelijke groet
juf Eugenie (klas 4)
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Agenda
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007!!!
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
November 2007
Ma. 26
Wo. 28
December 2007
Ma. 3

10 min. gesprekken
10 min. gesprekken

Wo. 5
Do. 6
Ma. 10
10/t/m 13
Vrij. 14
Ma. 17
Vrij. 21

Kerstvakantie
van
24
december t/m
4 januari
Ma.
7 jan.
2008

12.00 uur

1e Advent. Adventstuin
10 min. gesprekken
Sinterklaas
Kleuters vrij
2e Advent
4 dagen „Drempel in de 6e
klas“
Kleuters uit
Kleuterkerstspel
3e Advent
Kerstspel. Tijden worden
nog nader aangegeven. Geen
school verder

Digitale Schoolbel: Wie de Schoolbel per e-mail
toegezonden wil krijgen kan dat melden aan Ruud van Loij
via info@vrijeschoolmichael.nl. Graag de volledige namen
van de kinderen, hun klassen en uw e-mailadres.
De Schoolbel is ook te lezen op de website:
www.vrijeschoolmichael.nl
Prikbord Dit is een rubriek waarvoor de school geen
verantwoording draagt, maar waarin leerkrachten, ouders
en verzorgers en andere betrokkenen hun berichtjes
kunnen laten plaatsen (advertenties voor verkoop van
spulletjes of concerten of evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.
Kopij of berichten aan de redactie: Communicatie naar en
met de redactie bij voorkeur per e-mail op het volgende
adres: schoolbel@eddytrain.com.
Communicatie op papier kan gedeponeerd worden in de
brievenbus van de Schoolbelstandaard in de hal.
Sluitingsdatum nieuwe kopij voor de Schoolbel:

Woensdag 28 november 2007
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden
met ‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel

Studiedag Kinderen vrij

Mededelingen van de redactie
Deze keer iets langer dan normaal:
Als nieuwe redacteur van de Schoolbel wil ik me graag
even voorstellen. Ik ben Eddy de Boer, woonachtig en
werkzaam in Bussum en samen met mijn vrouw Nicoline
Pruijmboom de trotse ouders van onze zonen Thijmen (4)
en Wietse (2). We zijn net verbonden aan de Vrije
School doordat Thijmen afgelopen oktober 4 jaar is
geworden en is begonnen bij juf Irma.
Toen de oproep kwam voor een redacteur van de
Schoolbel heb ik na kort nadenken besloten een gesprek
aan te gaan met Frans om ‘ns te kijken of het wat voor
mij zou zijn. We waren het snel eens en na wat heen en
weer mailen over het redactiebesluit is nu de tijd
gekomen om daadwerkelijk de redactie op me te nemen.
De afspraken tussen school en redactie liggen vast in het
bovengenoemde redactiebesluit wat op de stand van de
Schoolbel bij de hoofdingang van de school hangt.
Eddy de Boer
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Ouders willen zingen
Daar rijdt door de avond een ridder te paard, zo wijd
hangt zijn mantel….
De Sint Maartensliedjes klinken nog na, maar de volgende
ruiter is er al: 'Nicolaas, Nicolaas op je witte paard, rijdt
van 't verre Spanje hierheen in snelle vaart…'
De liedjes die de kinderen hier op school leren, zullen ze
hun leven lang overal herkennen en ook dán
weer mee kunnen zingen.
Veel ouders blijken momenteel een vraag te hebben naar
tekst en muziek van wat de kinderen leren.
Wij als ouders hebben het repertoire van onze kinderen
niet in onze broekzak.
Er zijn gelukkig momenten waarop daar wat aan te doen
is. Dat gebeurt in de (kleuter) klassen en bij het
ouderkoor. Toch blijkt dit niet voldoende om de liedjes
lekker mee te kunnen zingen. Daarom: goed nieuws!
Uitgeverij Christofoor verzorgde voor 2 leeftijdsgroepen de uitgave van een groot repertoire op CD en in
bijbehorende boeken.
'Ik ben een zeemanskind' – liedjes voor kinderen van zes
tot negen jaar.
Op een dubbel CD staan 120 liedjes. Ze gaan over de 4
seizoenen, het St. Maartensfeest, Pinksteren en St. Jan.
Maar ook liedjes die horen bij de vertel-stof van klas 2:
prachtige liederen over Franciscus van Assisi en andere
heiligen. En liedjes over dieren fabels. Voor de
kinderen uit klas 3 zijn er liederen die aansluiten bij hún
vertelstof: over Noach, Abraham en Mozes. Daarnaast
zijn er ook een aantal liedjes uit andere culturen,
waarvan ook enkele in andere talen.
Mijn ervaring is dat je werkelijk een paar jaar veel
plezier beleeft in huis – voor je kind en voor jezelf – aan
deze CD's.
In een apart aan te schaffen boek, met dezelfde titel,
vind je alle teksten op muziek. Voor kinderen (en ouders)
die al iets vertrouwd zijn met een muziekinstrument is
het een rijk gevulde bundel.

De liedjes uit 'Over de Stroom' zijn ook op CD
uitgebracht: 3 stuks in 1 doosje. Ze worden gezongen
door kinderen van de Vrije School in Den Haag en door
het studentenkoor van Helicon.
Van harte aanbevolen voor wie zelf ook wil zingen wat de
kinderen meebrengen van school. Wanneer we de
jaarfeesten op school vieren, zoals met St. Maarten, het
Pinksterfeest, en met St. Jan, beleef je het allemaal nog
veel meer wanneer je zelf ook de melodie en de tekst
kent.
Dan kun je het feest zélf vieren in plaats van ernaar te
kijken.
Ik ben een zeemanskind – uitg. Christofoor
Beatrijs Gradenwitz – Petra Rosenberg
Boek: ISBN 90-6238-661-X
CD's: ISBN 90-6238-662-8
Over de Stroom – uitg. Christofoor
Madeleine Ingen Housz
Boek: ISBN 90-6238-235-5
CD's: ISBN 90-6238-663-6
Tot slot:
Er bestaat (bestond?) ook een liedbundel voor peuters en
kleuters: 'De Gouden Poort'.
Ik ken deze niet. Misschien kan iemand in een volgende
nieuwsbrief hierover iets vertellen?
Truus Kuiper.
(Moeder van Marleen, klas 6).

In 2006 volgde op deze uitgaven een boek met 172
liedjes voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
'Over de Stroom' door Madeleine Ingen Housz.
Ook hier een keur aan een- en meerstemmige liederen en
canons. Nederlandse, Russische, Engelse, Jiddische,
Franse, Balkan….. en van nog veel meer volken en talen:
liedjes, liedjes, liedjes.
En ook hier teksten over vriendschap, seizoenen en
feesten. Vanaf klas 4 en in 5 en 6 putten de juffen met
regelmaat uit deze bundel om met de kinderen te zingen.
Ook bij het ouderkoor staan er verschillende op ons
repertoire.
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