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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Sinterklaas en zijn twee pieten waren woensdag op onze
school en het was een groot feest. Eerst werd de
goedheiligman door alle kinderen van de lagere school en
later door de kleuters ontvangen en toegezongen. Het
was aan de goede sint te zien dat hij enorm van onze
kinderen en het feestgedruis genoot. Ook bij het
afscheid zei hij mij dat hij onder de indruk was van de
puurheid van al die glinsterende kinderogen en het diepe
respect dat hem bij de oudere kinderen tegemoet kwam.
Een feest om trots op te zijn. Vanaf deze plaats wil ik
iedereen die dit feest mogelijk gemaakt heeft hartelijk
danken.
Na de pepernoten en het heerlijke avondje, over tot de
orde van de dag.
•
Ik kan u melden dat we na de kerstvakantie gaan
starten met euritmielessen voor de kleuters en
de 1ste klas. We hebben Chantalle Heijdeman
bereid gevonden deze lessen op woensdag te
geven. Chantalle is euritmieleerkracht en geeft
op de vrijeschool in Driebergen en Amersfoort
les. Daarnaast is ze actief in een eurtimiegroep
en geeft in binnen- en buitenland voorstellingen.
Chantalle is bereid de euritmie op onze school
tijdelijk op te pakken. Ze hoopt deze weer op
het einde van het schooljaar over te kunnen
dragen aan iemand die we in de tussentijd hopen
te vinden.
•
Woensdag 12 december is er een ingelaste
algemene ouderavond. We beginnen om 20.00 uur
met een presentatie over het schoolplan. Daarna
komt de huisvesting aan de orde. We hopen dat
velen van u aanwezig kunnen zijn.
•
De Didactische werkgroep heeft met de
onderwijskundige rapporten ook een enquête
meegestuurd. Van de 134 meegestuurde
formulieren zijn er 22 retour gekomen. In grote
lijnen bent u tevreden over de onderwijskundige
rapporten. In de volgende schoolbel zal ik een
uitgebreid overzicht geven van de enquête
resultaten.
•
Op vrijdag 21 december spelen we het kerstspel.
De kinderen van de lagere school worden bij het
kerstspel verwacht en u nodig ik ook van harte
uit het spel te komen zien. Er zijn twee

opvoeringen, om 10.00 en om 13.00 uur. Omdat
onze zaal een beperkte capaciteit heeft,
verwachten we de kinderen van de lagere klassen
om 10.00 uur en van de hogere klassen om 13.00
uur. Het is niet de bedoeling dat peuters en
kleuters bij het kerstspel zijn. Het spel duurt
voor de kleintjes te lang en is ook inhoudelijk
niet op hen afgestemd. Voor onze kleuters is er
een week eerder een apart kerstspel. De
kleuters gaan wel naar school en hebben van
09.30 tot 12.00 uur hun kerstviering. Hiermee
krijgen de ouders van kleuters de gelegenheid
om het kerstspel van 10.00 uur te zien. Ondanks
deze wat zakelijke mededeling wil ik u nogmaals
van harte uitnodigen voor het kerstspel.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de school
Advent is weer gekomen.....
Beste ouders en kinderen
Tijd voor bezinning, even tot rust komen en vol
verwachting naar het Kerstfeest toeleven.
Wat is er mooier in deze tijd dan om na te denken over
wat we dierbare anderen om ons heen toe willen wensen?
Vaak sturen we elkaar kerstkaarten om deze wensen over
te brengen.
In klas 4 hebben we al een paar jaar de traditie om
tijdens de adventtijd kaarten voor elkaar te maken met
mooie wensen en anoniem in onze speciale adventbrievenbus te doen. Iedere week is het weer spannend
wat voor kaarten en wensen je krijgt van klasgenoten.
Dit jaar willen we jullie allemaal de gelegenheid geven om
zulke kaarten te versturen en.... te ontvangen.
We zullen onze brievenbus dit jaar voor de hele school
openstellen en in de hal een plekje geven. Je ziet vanzelf
welke het is, die mooie blauwe met gouden sterren!
Kinderen kunnen aan klasgenoten of kinderen in andere
klassen kaarten sturen en ontvangen en ook ouders
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kunnen hierin meedoen. Soms zullen we onder schooltijd
tijd hebben om een kaart voor elkaar te maken maar
veelal kan dit thuis gebeuren.

Graag willen we Truus Kuiper bedanken voor haar
enthousiaste stukje in de nieuwsbrief no. 529, waarin zij
twee mooi muziekboeken beschrijft. Dit komt mooi uit
want wij hebben het boek ‘Over de Stroom’ al in onze
bibliotheek staan samen met de bij behorende CD, je
kunt het dus ook gewoon bij ons lenen. Het andere boek
‘Ik ben een zeemanskind ‘ met bij behorende CD willen
wij nog aan ons bestand toevoegen, dus in het nieuwe jaar
kunnen jullie die bij ons vinden.
Daarop aansluitend willen we iedereen er graag op attent
maken dat we twee mooie DVD’s/CD’s in de kast hebben
staan voor de uitleen, maar ook voor de verkoop. Het zijn
opnames van twee zesdeklas musicals namelijk: Minoes
(2005) en Spazziamino (2006).

Iedere dag zal de bus geleegd worden door de vierde
klas en de post verdelen onder de klassen.
Er zijn een paar "spelregels":
- de kaart moet in kerststemming zijn (een zelfgemaakte
is natuurlijk het aller-leukst maar hoeft niet perse)
- de kaart moet een mooie wens bevatten voor het kind
aan wie de kaart gestuurd wordt.
- de kaart mag niet in een envelop in de brievenbus
gedaan worden (zodat de postbodes kunnen zien dat er
aardige wensen verstuurd worden)
- de kaart mag alleen aan kinderen in de school gestuurd
worden (dus niet aan ouders of anderen buiten school)
Dat wordt te ingewikkeld voor de 4e-klas postbodes.
- zet duidelijk naam en klas van het kind op de kaart
- de afzender mag zijn naam op de kaart zetten maar dat
hoeft niet

En voor alle ouders die meer informatie willen over de
opvoeding van hun kind hebben we nu naast het geliefde
boek ‘Jongens hoe voed je ze op’ nu ook het
veelgevraagde boek ‘Meisjes hoe voed je ze op’.
U ziet, alle reden om eens in de bibliotheek te komen
neuzen.
Nog even dit: we zijn dit jaar voor het laatst open op
dinsdag 18 december.
Rest ons nog iedereen een verstillende adventstijd en
een gezegend kerstfeest te wensen, graag tot ziens.
Fleur Koster
Alita Visscher

Mededelingen van buiten de school
Deze week geen mededelingen

We hopen op een mooie adventtijd vol goede wensen voor
elkaar......
Namens de kinderen en leerkrachten van klas 4
Eugenie van Dijck
‘tWinkeltje/Bibliotheek
Beste mensen,
We hebben een zeer drukke Sinterklaasperiode in ons
winkeltje gehad, de goedheiligman kon dit jaar goed bij
ons slagen. Inmiddels zijn we de adventstijd ingegaan en
komen we langzaamaan in de kerstsfeer. Ook hiervoor
kun je bij ons van alles vinden om die sfeer in huis te
brengen, zoals: kaarten, kaarsen, jaarfeestenboekje,
adventskalenders en mooie Swarovski kristallen of vilten
hangers voor in de boom.
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Mededelingen van de redactie

Agenda

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

Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007!!!

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.

December 2007
Ma. 3

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.

Vrij. 14

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal

Wo. 5
Do. 6
Ma. 10
Wo. 12
10/t/m 13

Ma. 17
Di. 18
Vrij. 21

Sluitingsdatum nieuwe kopij voor de Schoolbel:

Woensdag 12 december 2007
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden
met ‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel

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

20:00 uur

12.00 uur

1e Advent. Adventstuin
10 min. gesprekken
Sinterklaas
Kleuters vrij
2e Advent
Ouderavond
4 dagen „Drempel in de 6e
klas“
Kleuters uit
Kleuterkerstspel
3e Advent
Laatste dag ‘t Winkeltje
open in 2007
Kerstspel. Tijden worden
nog nader aangegeven. Geen
school verder

Studiedag Kinderen vrij
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Lezingen
over
oplossingen

straling,

gezondheidsrisico’s

en

Woonbioloog Ferry Burger (stond op school op de
najaarsmarkt met tachyon energiecellen) geeft op 11 en
19
december
in
NH
lezingen
over
straling,
gezondheidsrisico’s en oplossingen..
Bij interesse svp bellen naar 072 5647666 of kijk op
www.lifeenergy.nl.
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