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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het rook vanochtend heerlijk. Overal waren er
voorbereidingen voor het palmpaasfeest. De haantjes die
gebakken werden verspreidden die heerlijke geur door de
school.
Maar helaas, we zitten in een oud gebouw. Alle stoppen
sloegen door. Teveel ovens en waterkokers tegelijk aan en
ook nog de oven van meester Pim met kleiwerkstukken van
kinderen. Op zo’n moment moet ik van directeur
omschakelen naar klusjesman. Geen probleem, ook omdat
mijn computer het af liet weten. Toch ging dit vraagstuk
mijn stoppenkennis en vaardigheid te boven. Maar gelukkig
hebben we Ruud. Hij heeft het probleem opgelost.
Dinsdag heeft de inspecteur de school medegedeeld dat
we een goede kwaliteitsbeoordeling krijgen. Het was
tijdens het bezoek van 18 februari al als verwachting
uitgesproken maar is nu definitief bevestigd. Voor onze
school staan alle kwaliteitsindicatoren op groen.
Volgende week de goede, of stille, week, de viering op
witte donderdag. Het Paasfeest staat voor de deur.
Een heel goed weekend.
Goed weekend,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Palmpasen
Zondag 16 maart wordt op school Palmpasen gevierd.
De laagste klassen gaan met hun mooi versierde stok op
weg. Palmpasen is de zondag voor Pasen, de dag die ons
herinnert aan de intocht van Jezus van Nazareth in
Jeruzalem.
Veel mensen zijn toen naar die stad getrokken om er het
Joodse Paschafeest te vieren. Ze hadden gehoord over de

vele wonderen die Jezus had verricht en kwamen hem nu
jubelend tegemoet om hem als de langverwachte koning
binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en
legden die op de weg. Het evangelie vertelt ons wat er
daarna allemaal gebeurde tot de dood van Jezus en zijn
opstanding.
Elk jaar weer lopen de kinderen met hun palmpaasstok. De
stok staat voor de levensboom. Het symbool van de groeien levenskrachten van de mens en de drager van de geest.
De kruisvorm staat voor het Christus-symbool. De haan
bovenop de stok is de verkondiger van de nieuwe dag. De
kransen van rozijnen en andere versierselen (bijvoorbeeld
gedroogde appeltjes en nootjes) zijn de symbolen van de
dragers
van
het
nieuwe
levenszaad.
Ook de liedjes die we zingen met Palmpasen zitten vol
symbolen.

Pallem pallem Pasen
ei - koer - ei
over ene zondag
krijgen wij een ei
een ei is geen ei
twee ei is een hallef ei
drie ei is een paasei
Eén ei is niets: ieder mens heeft de ander nodig. Twee ei is
pas de helft van de mens, het zintuigelijke en lichamelijke
deel. Drie ei is de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest.
Dat is het werkelijke paasei wat je niet zomaar vind, dat is
een zoektocht. Het zoeken begint bij Pasen als de
Paashaas zijn mooie eieren verstopt.
In de zoektocht naar inhoud voor dit stukje ontdekte ik
dat in de natuur waarheden zichtbaar zijn als je zoekt.
Zoals wat de Paashaas met eieren te maken heeft. De
onzelfzuchtige haas die geen hol heeft maar een leger, een
verscholen open kuiltje als slaapplaats. Datzelfde leger
vinden diverse vogels heel geschikt om als nest te
gebruiken waarin ze hun eieren kunnen leggen.
Aankomende week is de Stille week tussen Palmpasen en
Pasen, tussen de huldiging en kruisiging, met op Witte
donderdag het Laatste Avondmaal. In de klassen krijgt dat
vorm met een gezamenlijke maaltijd op donderdag waar ze
matzes met suiker, citroen en sterrenkers krijgen.
Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen.
Door en Cisca.
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Schooltelefoon

Donderdag 20

Beste Ouders,
Soms valt de schooltelefoon uit.

Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7
Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15

Wilt u dan het volgende nummer draaien
035-6981390, dit is van de administratie.
En als dat niet lukt, 06-10450447.
Bedankt alvast,
Nelly

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 19 maart 2008
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel.

Agenda
Ik had twee stel dagen niet goed in de agenda staan:
- Opvoering toneel klas 5 is op woensdag 19 maart
- De avondvierdaagse is van maandag t/m donderdag
Eddy
De wijzigingen staan in vet/rood.
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 11
Vrijdag 14
Zondag 16
Woensdag 19

Tijd

Maandag 21
Dinsdag 22
Maandag
28
t/m Maandag
12 Mei
Mei 2008
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag
26
t/m Donderdag
29
Woensdag 28
Juni 2008
Maandag 2
Donderdag 5
Vrijdag 6
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

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
Avondvierdaagse

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

Activiteit
Toetsweken

19:30

Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Palmpaasoptocht klas 1 en 2
Palmpasen
Opvoering toneel klas 5
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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.

Bijeenkomst “’Moeder/Vader’ zijn, hoe... zo?”
Vrijdagavond 11 april 2008: Bijeenkomst ‘’Moeder/Vader”
zijn, hoe... zo?’’ door Rosemarijn Roes
Tijd : 20.00u – 22.00u. Kosten: 15 euro per persoon.
Locatie: Vrije School Michaël, Esther de Boer van Rijklaan
22 te Bussum. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door
een email te sturen naar Annette.timmer@casema.nl
Het leven met kinderen is levend, onverwacht en vaak heel
confronterend. Een kind laat gewoon alles zien wat er in
hem leeft. Het is woedend omdat het geen ijsje mag, even
later zit het weer te spelen en dan wil het weer op schoot.
Het is vrolijk of stil, of verdrietig. Een kind maakt geen
onderscheid tussen goed of fout gedrag. Hij of zij ervaart
iets en uit dat op een voor hem of haar karakteristieke
manier.
Wat zitten we allemaal gevangen in het idee dat het aan
ons is om ervoor te zorgen dat het goed gaat met je kind.
Hoe vaak denk je niet dat wanneer je kind zich rot voelt
dat jij daar wat aan moet veranderen, dat je moet weten
wat je moet doen. En dan die stem in je hoofd met dat
voortdurende commentaar...de angst om werkelijk de
controle kwijt te raken. Die (onbewuste) manipulerende,
dwingende onderstroom brengt dat wat we willen zeggen
anders naar buiten en kinderen voelen dat haarfijn aan. Zij
luisteren niet alleen naar de woorden, maar horen duidelijk
je toon en zien je houding.

Elke situatie, elke gebeurtenis is een uitnodiging om jou te
laten zien wie je bent. Jezelf zijn doe je al, alleen klopt
dat ‘zelf’ vaak niet met het beeld dat je hebt van hoe je
zou moeten zijn. Dat beeld loslaten is eigenlijk heel
makkelijk en geeft veel rust. Tegelijkertijd is het ook het
meest moeilijke dat er is. Je hebt je hele leven veel
energie in dat beeld gestopt en het lijkt voor jou zo ‘waar’
te zijn.
Op deze bijeenkomst nemen we concrete situaties uit je
werk of privéleven als uitgangspunt. Het doel is niet om
een beter mens te worden maar om te kijken hoe ‘jij het nu
doet.’ Jezelf onder ogen zien, zonder iets te hoeven
veranderen, leidt tot afschuw, schaamte, verveling,
vrijheid en blijheid…………………kortom, het leven zelf.

Dona Nobis Pacem
Zingen en dansen in meditatieve sfeer met als thema Dona
Nobis Pacem, oftewel geef ons vrede. Dit gebeurt
dinsdagavond 25 maart a.s onder leiding van euritmiste
Noor Elffers.
Plaats: rudolf Steinerschool, weltevreden 6, de bilt
Datum en tijd: 25 maart van 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 5
Informatie en aanmelden bij Noor Elffers, tel 229 1905 /
noor@noorderlicht-therapie.nl
Werkgroep Scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

Lezing Loek Dullaart
Woensdag 19 maart komt Loek Dullaart voor de een-nalaatste keer naar onze school voor zijn serie lezingen over
De Jaarfeesten.
Ditmaal staan Pasen, Hemelvaart en Pinksteren centraal.
Nog geen enkele van zijn avonden bezocht? Nu kan het
nog, dus kom.
Plaats: Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, de Bilt
Datum en tijd: 19 maart, 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 6
Werkgroep scholing Rudolf Steiner school, De Bilt
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