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Het Kerstspel
Wanneer je aanstaande vrijdag naar het kerstspel gaat,
zie je op een podium ook een kerstboom staan.
De boom is versierd met kerstboomtekens.

In de horizontale lijn zien we de alfa en de omega; het
begin en het einde.
De planeettekens hangen als een slinger door de boom.
Zij staan voor de ritmen waarmee de aarde zich
ontwikkelt.
Venus, Jupiter, Mercurius, Mars, Maan, Zon en Saturnus.
Daarnaast is de boom versierd met papieren rozen.
Dertig rode en drie witte aan de top, als beeld van de 30
levensjaren van Jezus en de 3 levensjaren van Christus
na de doop in de Jordaan. De rozen zijn tussen het groen
het symbool van de overwinning van het eeuwige op het
tijdelijke. Een boom vol symboliek kortom waarover je
meer kunt lezen in het interessante boekje “Tekens en
symbolen van het kerstfeest” van Rudolf Steiner.
Vorig jaar hadden Cisca en ik de boom de dag voor het
kerstspel keurig volgens de tekening en voorschriften
versierd.
Tijdens het kerstspel viel mij op dat iemand de moeite
had genomen om de kerstboomtekens opnieuw te
ordenen. Ze hingen nu allemaal vooraan in een misschien
wel logischer volgorde voor het oog.
Was de boom nu “fout” versierd ? Hingen de tekens door
elkaar ? Ja, in feite wel maar in wezen maakte het de
boom extra mooi.
Juist omdat deze onzichtbare hand zoveel zorgzaamheid
had betracht om datgene waaromheen wij ons straks
tijdens de feestdagen verzamelen nog mooier aan te
kleden.

Deze tekenen zijn symbolen voor de ontwikkeling van de
mensheid door de eeuwen heen. Rudolf Steiner heeft de
volgende 7 symbolen geïntroduceerd.

Tot volgend jaar,
Jaarfeestengroep
Cisca en Door

In een verticale lijn zien we van onder naar boven:
Het vierkant : de oud-Indische tijd
Het driehoek : de oud-Perzische tijd
De tarot: het Egyptische/Assyrische tijdperk
Tao: het Grieks Romeinse tijdperk
En in de top het pentagram (de ster) die het christelijk
tijdperk vertegenwoordigt, onze tijd.
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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik was een meer dan een week ziek. Een onhandige
periode om ziek te zijn. Gelukkig lukt het me, al is het op
halve kracht, om deze week in de school te zijn en alle
mooie momenten met kaarslicht en zang mee te maken.
Na het kerstspel van a.s vrijdag heb ik in de
kerstvakantie even de tijd om helemaal te herstellen.
Ik wil u op de valreep nog informeren over een aantal
zaken in de school.
•
Miriam Doebele, juf van de 3de klas, gaat de school
per 01-02-2008 verlaten. Ze is gevraagd voor een
baan op een school in Amsterdam in de buurt waar ze
woont. Een unieke mogelijkheid, gezien haar leeftijd
en ervaring. Met pijn in haar hart heeft Miriam
besloten haar klas los te laten en in te gaan op deze
vraag. Ik ben op dit moment bezig met de werving
van een nieuwe leerkracht. Gezien de korte tijd zoek
ik op twee fronten: Opvang op de korte termijn en
structurele invulling op de langere termijn. Op de
korte termijn heb ik Mariëlle van Schoonhoven, de
stagiere die op dit moment stage loopt in de 3de klas,
bereid gevonden haar afstudeerstage in de 3de klas
uit te voeren. Dit betekent dat Mariëlle de eerste
drie weken van februari 2008 fulltime voor de 3de
klas staat. Mariëlle wordt hierin intensief begeleid
door Marja de Mare en door Hogeschool Helicon.
Deze invulling geeft ons de tijd tot na de
krokusvakantie naar oplossingen te zoeken. In dit
kader ben ik in gesprek met en kandidaat. Het is een
beginnend gesprek en ik hoop na de kerstvakantie u
hierover meer te kunnen vertellen.
•
De kinderen van de 5de klas hebben meegedaan aan
een tekenwedstrijd uitgeschreven door de Politie.
Opdracht was om een ontwerp te maken voor de
alcoholbus. Ik begrijp van de politie dat de kinderen
een zeer grote kans maken in de prijzen te vallen.
Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking
op vrijdag 21 december om 19.00 uur in restaurant
de Smidse, Oude Doelen 58 in Hilversum. Daarna
wordt het winnende ontwerp gepresenteerd in de
Kerkstraat in het winkelcentrum van Hilversum.
•
Na de kerstvakantie begint het team met een
studiedag op maandag 7 januari. We gaan onder
begeleiding van Carien Huizer aan het werk met het
thema “Sociaal Klimaat”. In de middag gaan we in
groepjes het thema voor de komende periode
uitwerken richting het spiegeluur in de verschillende
klassen.
Tot slot wil ik u alles een gezegende kersttijd toewensen
met misschien wat sneeuw- en ijspret maar vooral met
veel rust en vrede.
Tot in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
directeur

In de Kerstnacht
Vannacht komen alle eeuwen
Één ogenblik bij U aan.
Eeuwen van eeuwen geleden,
En die te gebeuren staan.
Vannacht komen alle levens
Één ogenblik bij U aan.
Leven allang gegeven
En leven van nu af aan.
Zij komen ontelbaar velen
Op muildieren of per trein,
In rijtuigen, op kamelen,
Per autobus, luchtvaartlijn.
Zij komen langs alle wegen
En gaan in ’t eind te voet
En lopen, de tijd ontstegen,
Uw ogen-blik tegemoet
En vragen Uw kleine zegen.
Gij glimlacht. En alles is goed

De jaarfeestengroep wenst iedereen hele fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuw jaar.

Mededelingen van de redactie
Ook de redactie wenst iedereen hele fijne feestdagen en
een goed, gezond en plezierig 2008
Met vriendelijke groet,
Eddy de Boer
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.
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Sluitingsdatum nieuwe kopij voor de Schoolbel:

Woensdag 9 januari 2007

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

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
December 2007
Vrij. 21
Kerstspel.
Kerstvakantie van 24 december t/m 4 januari
Ma.
7 jan.
Studiedag Kinderen vrij
2008

Maandag 14, 21, 28 januari en 4, 11, 18 februari 2008
TIJD:
Van 20.00 uur tot 21.30 uur.
PLAATS:
Atelier Marianne Schouten
Da Costalaan 18
1215 BZ Hilversum
KOSTEN:
60 EURO, inclusief alle materialen, koffie en thee.
Graag op de eerste les het gehele bedrag betalen.
AANMELDING VOOR 6 JANUARI bij
Mevr. Marianne Schouten
Telnr. 035- 6213020
e-mail: r.schouten40@chello.nl
Met een warme Kerstgroet,
Jet Nijhuis

Schilderen
Vrouw Holle

Als vrouw Holle haar bed opschudt, vliegen de veren in
het rond . Dan sneeuwt het op de aarde. De mensen
zeggen dan: “Kijk, vrouw Holle schudt haar bed!”.
Het sprookje is een vertelling vol raadsels en geheimen.
In bonte kleuren vertelt het over belevenissen,
ontmoetingen en ervaringen.Wanneer we er even bij stil
staan, kunnen we er ons eigen leven in ontdekken . Het
sprookje geeft ons dan moed en vertrouwen om onze
levensweg te vervolgen.
We schilderen nat-in-nat een zestal beelden uit het
sprookje van vrouw Holle, nadat ik kort een toelichting
heb gegeven bij het gedeelte uit het sprookje dat we
gaan schilderen.
Deze cursus is vooral voor mensen die nog nooit eeen
penseel in handen hebben gehad. Probeer het en je zult
versteld staan van je zelf!
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