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Mededelingen van de directie
Deze week geen mededelingen

Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de school
Grime assistentie gevraagd voor kerstspelen
"Zij gaf ons een zo'n schone aangezicht"... Een vrije
vertaling van de beginregels van de kerstspelen, de tekst
van de 'Sterrezanger'. De zin duidt op een dankwoord
aan de lichtmeester en, zo vulde ik dat zelf altijd in, de
grimeersters van de spelers. Al járen verzorgt Raymond
(man van Juf Irma) het licht. En al járen (ruim 20!)
verzorgt Trix Springer (ouder van oud-leerlingen die
inmiddels al 15 jaar van school zijn) de Grime. Over de
historie en anekdotes van Kerstspelen op de VrijeSchool
zou je trouwens een boek kunnen vullen.
Het
Paradijsspel,
het
Kerstspel
en
het
Driekoningenspel... het is een jaarlijks geschenk aan 'de
school gemeenschap'.

Gevonden voorwerpen
Beste ouders,
Wilt u nog even kijken bij het gevonden voorwerpen rek.
Deze spullen
gaan weg in de Kerstvakantie.
En in de ouderruimte staan iets van zeven houten
snijplankjes, en
een ovenschaaltje e.d. Wilt u kijken of er iets van u
bijzit?
Bedankt vast.
Nelly

Mededelingen van buiten de school
Deze week geen mededelingen

Inmiddels is de kennis en ervaring zo ontwikkeld dat we
van een professioneel 'grime team' mogen spreken.
Er is echter behoefte aan assistentie en vernieuwing!
Mensen die enige basiskennis van het grimeren
beheersen willen wij vragen zich op te geven.
Volgende week al is het 'Kleuterkerstspel, dan het
Kerstspel en ook voor het Driekoningenspel komen we
echt nog grimeerders/sters te kort.
Trix biedt aan om met een kleine groep van 'grime
talenten'een 'spoedcursus' te verzorgen.
Meld je aan bij:
Trix Springer
Telefoon: 035 6941748
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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
Vrij. 14
12.00 uur
Kleuterker
stspel
Ma. 17
Di. 18

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:

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

Vrij. 21

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

Kleuters uit

3e Advent
Laatste dag ‘t Winkeltje
open in 2007
Kerstspel. Tijden worden
nog nader aangegeven. Geen
school verder

Studiedag Kinderen vrij

Woensdag 19 december 2007
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden
met ‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel

Pag.2 van 3

Houten dolk gevonden?

Kerstmarkt
Op zaterdag 25 december is er in Naarden bij de
Utrechtsepoort een super gezellige

kerstmarkt
Er zijn oa optredens van de volksdansgroep Bela Rada.
Melinde en Thaya (klas 3) dansen daarin mee. Zo kun je
zien wat het ‘echte’ volksdansen inhoudt!

Vol trots liet Cuno, de dag na Sint Nicolaas, zijn nieuwe
riem, inclusief houten dolk zien aan zijn juf Marian.
Helaas kwam hij die dag verdrietig en zonder dolk weer
naar huis.
Mocht iemand de houten dolk gevonden of even geleend
hebben, wees zo vriendelijk en stop deze dan terug in
het postvakje van Cuno.
(klas 1)
Alvast hartelijk dank, ook namens de Sint
Denise van de Ven

Programma:
Kerstmarkt
15.45 + 16.45
Optreden van de volksdansgroep Bela Rada
17.30 + 18.00
Muzikanten van het Leger des Heils op de markt + bij de
kerstboom bij de kerk
18.30
Vertrek vanaf de Rohobothschool naar hoek
Cattenhagestraat-Marktstraat; Hier start het Kerstspel.
Omroeper begeleidt door twee herauten roept op tot
dde volktelling ( in de Marktstraat);
Josef en Maria geven gehoor aan de oproep en
vertrekken met de ezel omgeven door andere reizigers
naar hun geboorteplaats;
Bij herberg “De Doelen” wordt n de waard om onderdak
gevraagd en deze loopt mee naar de stal;
Herders, die de boodschap van de geboorte vernomen
hebben, vertrekken met hun schapen;
Vertrek van de drie wijzen op hun kamelen. Zij zullen bij
het paleis van de koning (het stadhuis) stoppen en via de
Romeinse schildwacht Herodes vragen waar het
Koningskind is geboren;
Na overleg met zijn adviseurs, een priester en een
Schrifgeleerde, verwijst hij hen naar de stal.
±19.00 tot ± 20.00
Treden het Comeniuskoor, Deja Vu, Muziekvendel
Nardinc en gastmuzikanten op nabij de Kerststal op het
Ruijsdaelplein;
Samenzang van oud-Holadse Kerstliederen o.l.v.
Muziekvendel Nardinc.
Ninousha
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