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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Er was vorige week vrijdag onduidelijkheid over de
krokusvakantie. In de agenda die in de schoolbel van vorige
week stond, werd een andere datum genoemd. Mijn
verontschuldiging hiervoor. Ik heb in een onbewaakt
moment een verkeerde planning naar de redactie gemaild.
In deze schoolbel zijn de fouten eruit gehaald en moet
alles kloppen. Dus voor alle duidelijkheid: De
krokusvakantie is van maandag 25 februari t/m vrijdag 29
februari. In de “bijlage 2007-2008” die aan het begin van
het schooljaar uitgedeeld is, staan op blz. 5 en 6 de juiste
vakanties en andere bijzondere dagen in dit schooljaar.
Ook staat er vanaf blz.14 een schooljaaragenda 20072008 in deze bijlage. Als u niet in het bezit van deze
bijlage bent, kan Nelly een exemplaar verstrekken.
In de agenda is heel veel terug te vinden. Zo ziet u
wanneer er bij een jaarfeest de school eerder uit is en
wanneer niet. Voor het carnavalsfeest op vrijdag 1
februari is de school om 13.15 uur uit. Ook zijn de
ouderavonden in de agenda opgenomen.
Ik heb u vorige week geïnformeerd over de Open Dag van
zaterdag 9 februari. Iedereen is welkom. Maar het is
vooral een open dag voor ouders, vrienden, familie en
kennissen, niet specifiek voor kinderen. Wel is er een
kleuterklas open, zodat de kleintjes die meekomen, even
kunnen spelen terwijl de ouder informatie krijgt over onze
school.
Op deze dag zijn er workshops waarin leerkrachten
vertellen over onze school en het vrije school onderwijs. U
kunt daar uw vragen stellen en met leerkrachten en andere
ouders in gesprek komen. Ook is er een informatiestand
met praktische informatie en aanmeldingsformulieren. In
de zaal zal een restaurant ingericht worden met koffie,
thee en muziek. Vorig jaar hebben we veel bezoekers op
onze open dag mogen begroeten. Ik hoop dat het dit jaar
overtroffen wordt en het een drukke en gezellige boel
wordt waarin er intensief gesprek is over onze school en
veel ontmoeting plaats kan vinden. Zegt het voort.
Goed weekend,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit de school
Wilt u allen nog een keer in de ouderruimte kijken
of er iets van u bijstaat, b.v. : borden, schalen,
dienbladen, pannen, het moet echt een keer weg,
Alles staat zo vol anders.
Groetjes,
Nelly

Mededelingen vanuit Peuterhof Windekind
Peuterhof Windekind is per direct op zoek naar een
Hulpmeester of -juf in de groep van Juf Erica voor 1-2
dagdelen in de week (maandag of woensdag tussen 08:45
uur en 12:00 uur). De hulpleerkracht maakt het mogelijk
om het verblijf in de peuterspeelzaal de vorm te geven die
we graag willen, met veel persoonlijke aandacht en zorg.
Bovendien behoudt je met twee volwassenen makkelijker
het overzicht. Het begeleiden van wc-bezoekjes en het
controleren op volle luiers is ook een stuk eenvoudiger als
je met zijn tweeën bent.
Profiel van de vrijwilliger:
- plezier en interesse in de omgang met peuters
- bij voorkeur enige ervaring in de omgang met peuters
(professioneel of uit eigen familie)
- bereidheid steeds waar nodig in te springen ten behoeve
van de peuters
- bereidheid om zich voor een wat langere tijd te binden
als vrijwilliger
- bij voorkeur affiniteit met of interesse in vrije
opvoedkunst
Peuterhof Windekind biedt:
- kennismaking met de vrije school pedagogiek.
- oefening in flexibiliteit in de omgang met zoveel
verschillende kinderen.
- een liefdevolle omgeving waar peuters, leerkrachten
en ouders graag komen
- een beperkte reiskostenvergoeding
- (als je daar prijs op stelt) een getuigschrift met
betrekking tot het verrichte werk.
Als hulpmeester of -juf heb je een ondersteunende rol en
val je onder de eindverantwoordelijkheid van juf Erica.
Heb je eventueel interesse neem dan snel contact op met
Juf Erica Van Landeghem: frodothefirst@gmail.com of
tel. 06 21226926
Met vriendelijke groet,
Erica Van Landeghem
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Mededelingen van de redactie
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
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 23 januari 2007
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel

Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15
Maandag 21
Woensdag 23
Maandag
28
t/m Maandag
12 Mei
Mei 2008
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 23
Woensdag 28
Vrijdag 30
Juni 2008
Maandag 2
Donderdag 5

Agenda
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007/2008!!!
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
Januari 2008
Maandag 21
Vrijdag 25
Maandag 28
Februari 2008
Vrijdag 1
Maandag 4
Dinsdag 5
Zaterdag 9
Dinsdag 12
Dinsdag 19
Woensdag 20
Maandag
25
t/m vrijdag 29
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 4
Donderdag 20
Zondag 16
Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7

Tijd

Activiteit
Ouderavond klas 3
Kleuters: Driekoningenspelletje
Ouderavond klas 5

20:00
20:00/
22:00

Carnaval; school uit om 13:15
Maria Lichtmis Kleuters
Ouderavond klas 4
Open dag school
OPEN AVOND bij Peuterhof
Windekind (zie verder)
Leerrijpheidsouderavond
Ouderavond klas 2
Krokusvakantie

Toetsweken
Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Paasviering; school uit 14:30
Onderwijskundige rapporten
Palmpasen
Goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)

Vrijdag 6
Dinsdag 10
Woensdag 11
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 3
Meivakantie
(met Koninginnedag, hemelvaart
en pinksteren)
Studiedag, overdracht
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 2
Pinksterfeest; school uit 14.30
Algemene ouderavond
Schoolreis klas 4
Ouderavond klas 5
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
Personeelsuitje
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 4
Schoolreis klas 2
Uitstapje oudste kleuters, 4 en
5 jarigen vrij
Werkavond kleuters
St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit
Schoonmaakdag
28 juni t/m dinsdag 11 augustus

Open avond Peuterhof Windekind
Dinsdagavond 12 februari is er een OPEN AVOND bij
Peuterhof Windekind.
Tijd:20.00-22.00 uur.
Onderwerp: Sterrekinderen - Opvoeding van het kleine
kind in het licht van de antroposofie.
Inleiding door Lien Troost-Monshouwer
Gesprek, dialoog en uitwisseling, ook de leidsters zullen
indien mogelijk aanwezig zijn.
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Informatie: Lien Troost tel: 035 691 2992

10 min. Gesprekken
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H)erken je moederschap

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.

BIOBOODCHAPPEN BIJ HAVER BUSSUM
Hier weer eens een berichtje over Haver Bussum: het gaat
goed met de bestellingen! Steeds meer ouders bestellen
hun bio boodschappen via www.vanhavertotgort.nl
en komen ze bij mij thuis ophalen. Als je nog nooit besteld
hebt maar je wilt misschien klant worden kijk dan eens op
de site, daar staat alle informatie, alle artikelen en de
(zeer aantrekkelijke) prijzen.
Verder wil ik vragen of één van de ouders misschien
HAVER BUSSUM van mij wil overnemen, ik wil het om
gezondheidsredenen graag binnenkort overdragen.
Het hoeft niet in Bussum te zijn, ik heb klanten uit het
hele Gooi.
Dus; Heb je affiniteit met biologische producten, wil je
wat bijverdienen en heb je tijd en ruimte, neem dan
contact met me op dan vertel ik je er meer over.

sabine@vanhavertotgort.nl
Misschien ten overvloede: de bestellingen gaan gewoon
door!
Vriendelijke groeten,
Sabine van Beers, moeder van Olivier klas 1

De Moldau voor kinderen,
Op zaterdag 19 januari geeft het orkest van Toonkunst
een concert in de Wilhelminakerk in Bussum. Gespeeld
wordt de Moldau van Smetana. Eerst wordt het Moldauverhaal verteld, is er uitleg over de instrumenten en dan is
er de uitvoering. Na afloop mogen de kinderen om een
persoonlijke uitleg vragen, of om een demonstratie van een
of meer instrumenten.
Er zijn twee voorstellingen van ca. 60 minuten, om 13.00
uur en om 14.30 uur. De kosten zijn 2 euro per persoon.
Kaarten zijn per e-mail te reserveren via:
info@toonkunstbussum.nl.
Van harte aanbevolen,
Rita den Boon, ex vrijeschoolouder.

Op 9 februari organiseren we een dag voor vrouwen die stil
willen staan bij de betekenis van het moederschap in hun
levensloop en hun eigen kracht en wijsheid als ouder willen
voeden.
Loop je rond met vragen als: Wat leert mijn kind mij? Hoe
vind ik vervulling in het moederschap? Wat is nu eigenlijk
karakteristiek voor mij en de manier waarop ik ‘moeder’?
Hoe combineer ik een gezin met mijn eigen ontwikkeling?
Op deze ‘Moederdag’ is er ruimte en aandacht voor ieders
eigen onderzoek. Pratend maar ook middels kunstzinnig
werk. De dag begint met een inleiding over de rol van het
moederschap in de biografie.
Deze workshop wordt verzorgd door Lieke Deelstra en
Arianne Collee. Zij zijn moeder, biografisch geschoold en
gewend te werken met een biografische methode die zich
bij uitstek leent voor groepen.
Datum: 9 februari 2008
Plaats: rudolf steinerschool , weltevreden 6, de bilt
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Kosten: 25,- euro (incl. lunch en materiaal)
Info & aanmelden: Arianne Collee, 030-6703979,
colleeteksten@planet.nl

Ervaar de waarde van boetseren, Carnaval en
Maria Lichtmis
Vanaf de kleuterklas tot aan de zesde klas krijgt u met
enige regelmaat een kleisel van uw kind mee naar huis.
Eerst is het van kleurige bijenwas, later van zwarte klei
soms ook nog geschilderd.
‘Kleien’ of boetseren neemt een bijzondere plaats in
binnen het leerplan van de Vrije School. Het is als spelen
met vormen, vrij en zonder teveel ‘moeten’. In een
workshop van drie dinsdagavonden kunnen ouders zelf
ervaren wat een plezier en ook frustratie dat boetseren
teweeg kan brengen. Rik ten Cate, docent beeldende
vakken aan de hogeschool Helicon zal hierbij het voortouw
nemen.
Plaats: Rudolf Steinerschool, weltevreden 6, de Bilt
Datum: dinsdag 22 & 29 januari, 5 februari
Tijd: 20.00 -22.00 uur
Kosten: 17,50 euro voor 3 avonden, incl. materiaal
Info en aanmelden bij Saskia van der Linden: 0346214285/svanderlinden@kpnplanet.nl
Ook de lezing over Carnaval en Maria Lichtmis, door Loek
Dullaart in de reeks over jaarfeesten beloofd weer zeer
interessant en vol humor te worden.
Datum: woensdag 30 januari. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Kosten: 6 euro per persoon.
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