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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Als ik om 07.45 uur de deur van mijn kamer openmaak dan
komt mij meestal een lucht tegemoet die ronduit smerig is.
Ik kan het niet thuisbrengen, maar het lijkt erop dat er
allerlei rommel ergens ligt te rotten. Onder de vloer of
achter de wandbetimmering? Van de week kreeg ik van
een jarige een hyacint. Het plantje was nog erg klein, zat
nog in de knop. Maar vanochtend kwam me een aangename
geur tegemoet. Mijn hyacint is open gegaan en vult mijn
kamer met een goede sfeer.
Ondanks dat kwaliteit in deze situatie door iets kleins
gebracht wordt is de kwaliteitsverbetering van onze
huisvesting erg belangrijk en staat hoog op onze agenda.
Over kwaliteit gesproken: Afgelopen maandag hebben we
de inspecteur op bezoek gehad. Mevrouw Gerda Chang
kwam in het kader van de toezichthoudende taak van de
inspectie, kijken naar de kwaliteit van onze school.
Inspectie werkt nu volgens een nieuwe werkwijze en
spreekt met bestuur en directie van de school en maakt op
deze manier een risicoprofiel en kwaliteitsbeoordeling van
de school.
Het was een uitstekend gesprek. De inspecteur deelde ons
op het einde van de ochtend mede dat het er positief
uitziet. Ze moet haar beoordeling nog wel intern bespreken
maar
de
verwachting
is
dat
we
een
goede
kwaliteitsbeoordeling krijgen. In het inspectiejargon
wordt dit het “basis arrangement” genoemd. De inspecteur
vindt dat we als school goed presteren en dat er geen
kwaliteitsrisico’s zijn. In de oude beoordelingsterminologie
heet dit een PKO 4 school.

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Geen mededelingen deze week

Mededelingen van de redactie
Deze week geen wijzigingen in de agenda. In de toekomst
zullen de wijzigingen in ‘vet rood’ worden aangegeven
(alleen vet was niet genoeg voor de zichtbaarheid heb ik te
horen gekregen).
Van de redactie ook een goede vakantie en voor ons een
weekje rust!
Eddy en Ruud
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 5 maart 2008
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel.

We moeten nog even wachten op het definitieve antwoord,
maar we zijn toch erg blij met deze beoordeling. Eigenlijk
wisten we dit wel maar als dit door een buitenstaander
bevestigd wordt, is dit een extra plus.
Met deze “plus” gaan we even uitrusten. Ik wens iedereen
een goede vakantie toe en tot maandag 3 maart.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur
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Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26

Agenda
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007/2008!!!

Vrijdag 27
Grote vakantie

St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit
Schoonmaakdag
28 juni t/m dinsdag 11 augustus

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
Februari 2008
Maandag
25
t/m vrijdag 29
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 11
Vrijdag 14
Zondag 16
Dinsdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7
Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22
Maandag
28
t/m Maandag
12 Mei
Mei 2008
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 23
Woensdag 28
Juni 2008
Maandag 2
Donderdag 5
Vrijdag 6
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23

Tijd

Activiteit
Krokusvakantie

Toetsweken

avond

Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Palmpaasoptocht klas 1 en 2
Palmpasen
Opvoering toneel klas 5
Paasviering; school uit 14:30
Onderwijskundige rapporten
Goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)
10 min. Gesprekken
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 4
Meivakantie
(met Koninginnedag, hemelvaart
en pinksteren)
Studiedag, overdracht
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 2
Pinksterfeest; school uit 14.30
Algemene ouderavond
Ouderavond klas 5
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
Personeelsuitje
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 4
Schoolreis klas 4
Schoolreis klas 2
Uitstapje oudste kleuters, 4 en
5 jarigen vrij
Werkavond kleuters
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Mijn kinderen gingen na de VSM naar de bovenbouw in
Amsterdam. De oudsten hebben inmiddels hun diploma’s
gehaald en de jongste zit nu in de 9e klas.
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.
Paasmarkt 15 maart
Op 15 maart aanstaande van 10.00 tot 13.00 is bij vrije
peuterspeelzaal Zonnestraaltje wederom de Paasmarkt.
Zoals elk jaar weer leuke stands met verkleedkleren,
edelstenen
en
mineralen,
speelgoed,
boeken,
knutselmaterialen en nog veel meer.
Voor de kinderen is er natuurlijk weer de strippenkaart
waarmee ze naar de poppenkastvoorsteling kunnen,
geschminkt worden en mogen knutselen.
Door het donker ……

naar het licht…..!
Twee februari, de dag waarop we ‘Maria Lichtmis’ gevierd
hebben, ligt al weer enige tijd achter ons. En inmiddels
kunnen we steeds duidelijker ervaren dat de lichtkracht in
de natuur toeneemt. De knoppen die tijdens de winterkou
en donkerte zo stilletjes bleven wachten, komen weer tot
leven en zullen spoedig, aan ieder die het zien wil, hun
geheim prijs geven.

- opbouw – bloei – vruchtzetting – zaadvorming –
afsterven - loslaten – rust –

Zelf ben ik, nadat ik van school afscheid had genomen,
medewerkster geworden in het Kunarhuis (heilpedagogisch
kinderdagverblijf in Muiden). En ik geef met veel plezier
pedagogie lessen aan de Rudolf Steiner cursus voor het
kleine kind, in Driebergen.
Tijdens mijn werk als peuter- en dreumesleidster op Het
Zonnestraaltje in Hilversum, merkte ik dat de ouders van
de kinderen die ik in de groepen kreeg met veel vragen
rondliepen. Samen zochten we dan naar de antwoorden. Dit
was een heel boeiend proces dat mij veel voldoening
schonk. Vooral als bleek dat de inzichten, die de ouders
zich gaandeweg eigen maakten, effect hadden op de
gezinssfeer en ten goede kwamen aan het welbevinden van
kind en ouders. Omdat ik bij mezelf de wens voelde om
mijn kennis omtrent het menselijk gedrag en het leven in
de ruimste zin van het woord uit te breiden, ben ik opnieuw
gaan studeren. En wel aan de academie voor integrale
menskunde in Utrecht. Deze studie ga ik binnenkort
afronden als transpersoonlijk counselor.
Dit betekent voor u, dat u mij kunt uitnodigen om samen
met u de ‘hobbels’of ‘obstakels’die u op uw levensweg bent
tegen gekomen, te onderzoeken. Wij zullen dan samen
onderzoeken waar het licht van het natuurlijk groeiproces,
bij u is geblokkeerd. En wat u kunt doen om vanuit het
donker , dat hierdoor is ontstaan, weer de werking van het
licht te ervaren. Zodat uw levensvreugde weer kan stromen
en u weer genieten kunt van uw unieke levensweg.
Als u nog meer informatie van mij vernemen wilt of als u
een afspraak wilt maken kan dat telefonisch op nr.
035-6938325 of via de e-mail: mjvdberg355@hotmail.com.

Met harte groet, Marie-José van den Berg.
Dit steeds weer terugkerend natuurlijk groeiproces
voltrekt zich niet alleen in het plantenrijk, maar ook in en
aan onszelf. Hierdoor krijgen wij als mensen de
mogelijkheid om ons te ont-wikkelen. En omdat ieder mens
’n uniek wezen is, doet ieder dat naar zijn eigen-aard en op
zijn eigen-wijze. Oude zekerheden die vanuit de familie; de
kerk of de samenleving tot ons kwamen worden in twijfel
getrokken of zelfs verworpen en nieuwe wegen worden
gezocht en uitgeprobeerd. Zoals u bijvoorbeeld met uw
kinderen de weg naar de Vrije School Michaël hebt
gevonden. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel herkenning en
vreugde deze weg kan brengen. Ik ben namelijk jarenlang
als ouder en ook als leerkracht aan de school verbonden
geweest . Maar ik herinner me ook nog de momenten van
vertwijfeling: doe ik het wel goed? Hebben we goed
gekozen? Klopt het wel allemaal met wat wij belangrijk
voor onze kinderen vinden? Hoe ga ik hier thuis mee om?
enz.
Pag.3 van 3

