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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Onze school is een dynamisch geheel. Er zijn altijd
ontwikkelingen, het staat nooit stil, het is nooit rustig. Dus
ook in ons team is een dynamiek, is het nooit stil, zijn er
altijd ontwikkelingen. Het ziet er dus straks anders uit dan
nu.
Deze realiteit maakt dat het van groot belang is om in
deze dynamiek de kwaliteit van de school, objectief te
blijven zien en borgen, zodat de ontwikkeling van de school
stap voor stap verder gaat. Ook naar volgend schooljaar
toe zijn er ontwikkelingen in het team. Ik zal daar op de
algemene ouderavond ( 4 juni) meer over vertellen. Hier, op
deze plaats belicht ik een gebied, de ontwikkelingen in het
zorgteam.
Ariadne Jaski, onze Interne Begeleider, gaat op het einde
van het schooljaar de school verlaten. Ariadne stapt, na
vele jaren in het Vrije school onderwijs gewerkt te
hebben, de wijde wereld in. Ze gaat, vanuit haar eigen
bureau, zich toeleggen op de coaching van leidinggevenden.
Een moedige stap! Natuurlijk zal ik haar missen. We
hebben de afgelopen drie jaar zeer intensief
samengewerkt aan alle ontwikkelingen op onze school. Er is
een mooie uitspraak: “Als er een deur dicht gaat, zal op
een andere plaats een raam opengaan. Dus kijk niet naar de
deur maar zoek het licht van het open raam”. Zo is dit ook
met het vertrek van Ariadne. De samenstelling van het
zorgteam gaat veranderen en dit brengt en andere licht,
biedt nieuwe kansen en mogelijkheden.
Jeanny van de Brand wordt onze nieuwe Interne
Begeleider. Jeanny is in deze jaren zo betrokken geweest
bij alle zorgontwikkelingen dat zij de aangewezen persoon
is om deze voort te zetten en te consolideren. Jeanny zal
een deel van haar RT taken overdragen aan Jacqueline
Vergeldt. Ook andere, meer schooltaken, zal Jeanny
overdragen.
Tot slot van dit verhaal moet ik nog iets zeggen over de
herfstvakantie. Voor het komende schooljaar staat de
herfstvakantie gepland in week 42, van maandag 13-10 t/m
17-10. In het overzicht van het ministerie staat de
herfstvakantie een week later gepland. De school heeft
het bericht ontvangen dat het ministerie een fout heeft
gemaakt. Onze herfstvakantie moet eigenlijk in week 42

gepland staan en het ministerie adviseert om dit alsnog te
doen. Omdat de periode van begin schooljaar tot
herfstvakantie extreem lang is hebben we besloten het
advies van het ministerie over te nemen. Intussen blijft de
oude datum op de site van het ministerie staan en sticht
alom verwarring.
Goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
1. KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN!
Dankzij het initiatief van twee juffen en de hulp van
ouders heeft Nelly een paar weken geleden haar eigen
werkplek gekregen.
Dit gaf meteen ook meer ruimte in de ouderruimte die wij
als winkeltje deels mochten invullen.
We zijn veel gaan denken en voelen en zijn uiteindelijk tot
een resultaat gekomen waar zowel de Bibliotheek als 't
Winkeltje beter uitkomen.
Met trots willen we jullie dan ook uitnodigen om onze
nieuwe opzet te komen bewonderen.
We gaan er een klein feestje van maken op vrijdag 16
mei tussen 12.00 en 15.00
Graag tot dan!
Fleur en Alita

2. Baldur’s dood, toneelstuk van klas 4
In de afgelopen 4 weken tijdens de toneelperiode en de
muzieklessen, is dit project tot stand gekomen.
Het verhaal gaat over de ondergang van de Germaanse
Godenwereld. Hun ondergang wordt aangekondigd door de
dromen van de zonnegod Baldur. Zijn prachtige dromen
“worden donker als de maanloze nacht.” Het gevolg is een
voortdurende dreiging, door het hele stuk voelbaar….
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De muziek die we hier passend bij vonden is gehaald uit de
kinderopera ‘This little Sweep van Benjamin Britten.” De
teksten zijn bewerkt.
Voorafgaand aan het toneelstuk spelen de kinderen
gezamenlijk met hun muziekinstrumenten “Morning uit de
Peergynt suite van Grieg.”
Voor de totstandkoming van deze voorstelling hebben de
kinderen veel zèlf georganiseerd.
De kinderen deden ons met hun doorzettingsvermogen,
enthousiasme en talenten werkelijk verrassen!
Dinsdag 22 april 10.45 wordt het stuk voor de klassen
en om 19.30 voor ouders en belangstellenden
opgevoerd. Het duurt ongeveer een uur.
Met vriendelijke groet
ook namens Juf Eugenie en Juf Tessa,
Juf Karen

3. Informatie over de avondvierdaagse
Goed lezen en bewaren!
De avondvierdaagse start op maandag 26 mei en duurt t/m
donderdag 29 mei.
De start vindt plaats, alle vier de avonden, bij de sportclub
" Allen Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de
sportvallei).
De 5 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om 18.30
uur en op donderdag om 18.45 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.00 uur.
Iedereen graag een kwartier eerder aanwezig !
Voor de nieuwkomers het volgende:
Bij sportclub AW aangekomen, loop je de trap omhoog.
Boven gekomen staat een bord met daarop het veld
getekend, onderverdeeld in vakken met nummers. Je zoekt
onze schoolnaam en loopt vervolgens naar het veld. Op het
veld staan de begeleiders op je te wachten.
Het veldnummer is voor alle 4 de avonden hetzelfde.
Ophalen:
De ervaring heeft geleerd dat de kinderen aan het einde
van de route de groep verlaten en met hun ouders
meegaan.
Het is voor ons dan niet meer mogelijk de kinderen bijeen
te houden.
Maak daarom goede afspraken met uw kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
De kinderen die daar opgehaald worden moeten er zelf
voor zorgen dat ze de begeleiding niet uit het oog
verliezen.
Nog wat andere tips:
• Kom zoveel mogelijk
problematisch.

op

de

fiets,

parkeren

is

• Neem weinig snoep mee, hier krijg je alleen maar dorst
van.
• Citroen met pepermunt in een zakdoek gewikkeld s.v.p.
niet meer meegeven! Dit beschadigt het glazuur van de
tanden.
• Neem voldoende drinken mee.
• Gooi geen afval langs de weg, trek niet aan bomen of
struiken e.d.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse of er wordt
gelopen.
Het is voor ons niet mogelijk iedereen hiervan op de
hoogte te stellen.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• Indien er runderen lopen, jaag ze niet op.
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Hiervoor zoeken wij nog een paar ouders!! Je kunt je
hiervoor opgeven bij Marrit Arbeek en Sandra
Westerveld.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
De kosten bedragen € 6,- per persoon, te voldoen bij de
leerkracht.
De inschrijving loopt vanaf maandag 21 april en sluit op
vrijdag 16 mei.
Op de laatste avond is het mogelijk de lopers te belonen
met een traditionele bos bloemen.
De groep verzamelt op het Wilhelminaplantsoen, waar de
muziekkorpsen zich tussen de scholen voegen.
Op het plantsoen is het dan een drukte van belang.
Vanaf 20.00 uur lopen we in een stoet richting eindpunt
(het startveld).
De hele groep loopt naar het veld alwaar de medailles
worden uitgereikt.
We hopen op net zo'n gezellige sfeer als voorgaande jaren.
Wij hebben er reuze zin in!
Net als vorig jaar is er voor iedereen een school-t-shirt.
Marrit Arbeek (035 6936257) en Sandra Westerveld (035
6245500)

4. Texelmarkt
Jippiee!
We hebben er echt reuze zin in! We gaan op kamp!
Zwemmen, fietsen, een bonte avond, het wordt vast
geweldig!
Maar één ding: als we dan op Texel zijn, zullen we onder de
omstandigheden die er nu zijn daar moeten blijven…… Het
is weliswaar geen onbewoond eiland, maar wel een eiland!
De rest van ons leven willen we daar ook weer niet blijven.
Fietsen huren, varen op een joekel van een boot, reizen
met de trein, dat kost een hoop geld! Voor de terugreis
hebben we nog lang niet genoeg! Help alsjeblieft en kom
ook naar onze markt! Eten, drinken, spullen te koop.
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Misschien wel schminken en toekomstvoorspellers. En nog
veel en veel meer!!!
Je bent van harte welkom op:
Vrijdag 25 april
Van 13.00 uur tot 15.00 uur op het schoolplein!
We hopen met deze markt genoeg geld in te zamelen om na
kamp toch weer thuis in ons eigen bed te kunnen slapen!
Het wordt vast een schitterende markt.

Vrijdag 23
Maandag
26
t/m Donderdag
29
Maandag
26
t/m Vrijdag 30
Juni 2008
Maandag 2
Woensdag 4
Donderdag 5
Vrijdag 6
Dinsdag 10

Namens klas 6
Marleen Preller

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

Agenda
De wijzigingen staan in vet/rood.
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.

Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Woensdag 18*
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

Pinksterfeest; school uit 14.30
Avondvierdaagse

Kamp Texel klas 6

Ouderavond klas 5
Algemene ouderavond
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
Toneeluitvoering klas 6
Werkavond kleuters
St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit
Schoonmaakdag
28 juni t/m dinsdag 11 augustus

* Naar verwachting
Vakanties schooljaar 2008 – 2009:
Eerste schooldag
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Begin
grote
vakantie:

Di. 12-8-2008
Ma. 13-10-2008 t/m vr. 17-10-2008
Ma. 22-12-2008 t/m vr. 02-01-2009
Ma. 16-02-2009 t/m vr. 20-02-2009
Vr. 10-04-2009 t/m ma. 13-04-2009
Ma. 27-04-2009 t/m vr. 08-05-2009
Do. 21-05-2009 en vr. 22-05-2009
Ma. 01-06-2009
Ma. 06-07-2009

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
April 2008
Maandag 21
Dinsdag 22
Maandag
28
t/m Maandag
12 Mei
Mei 2008
Dinsdag 13
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21

Tijd

Activiteit
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 4
Meivakantie
(met Koninginnedag, hemelvaart
en pinksteren)
Studiedag, overdracht
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 2
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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.

Hoe begeleid ik mijn kind online

Woensdag 14 mei 2008
20.00 uur
Vrije School Michael, in de vijfde klas
Het thema van de avond is de begeleiding van kinderen op
internet. Spreker is Rudolf Hunnik. Hij laat zien hoe de
digitale jeugdcultuur eruit ziet, waarbij duidelijk wordt
hoe groot het verschil is tussen de manier waarop kinderen
dit zelf beleven en hoe ouders en leerkrachten hier
tegenaan kijken.
Kinderen brengen vele uren achter de computer door.
Behalve voor Google-activiteiten, spelletjes en huiswerk,
gebruiken ze de computer vooral voor om te kletsen met
bekenden. Naarmate ze verder in de puberteit komen,
wordt het spannender om contact te leggen met
onbekenden.
Chatten op msn is voor veel tieners een eerste
levensbehoefte. De nieuwe technologie voorziet snel en
gemakkelijk in de behoefte aan gezelligheid: je hoeft er
niet meer de deur voor uit. Het voordeel is dat het kind
veilig achter de computer zit en niet over straat slingert in
mogelijk onguur gezelschap, ondertussen veel plezier heeft
en ook nog eens veel leert. Voor kinderen is internet
eigenlijk één grote speeltuin.
Maar er zijn ook risico’s. We horen verhalen over
ongewenste intimiteiten, meisjes die met chantage
gedwongen worden tot webcamseks en discussiefora over
racisme of zelfmoord, waar tieners in worden gezogen.
Ook wordt veel gesproken over digitaal pesten. Het
gebeurt inderdaad. Op alle scholen gebeurt wel iets, ook op
onze school. Veel van die narigheid op internet doen
kinderen elkaar eigenlijk zelf aan.

Hoe kunnen ouders enig zicht krijgen op het
internetgedrag van hun kinderen?
Is controle eigenlijk wel nodig? Is het geen inbreuk op hun
privacy?
Gaat dat gamen en chatten niet ten koste van contact in
het echte leven?
Moeten ouders beperkingen stellen aan de tijd die aan de
computer wordt besteed, en hoe dan?
Hoe praat je hierover met je kind? Mijn puber wil helemaal
niet praten!
Voor deze vragen en vele andere is ruimte.
Drs. Rudolf Hunnik is gastspreker voor stichting Mijn Kind
Online ( www.mijnkindonline) MKO is een project van
Ouders Online (www.ouders.nl) Rudolf Hunnik heeft Mediaen Theaterwetenschap gestudeerd (o.a. Kind en
Massamedia), is freelance journalist, en is een actieve
zorgvader.

Taarten verkoop
Te bestellen op maandag en dinsdag via e-mail:
de_arend@casema.nl
-

heerlijke fruitige appelkruimeltaart (24cm)..€ 7,50
lekkere boterkoek (26cm)…………………………………€ 6,appeltaart(24cm)……………………….……………………….€ 7,50
Gembercake (28cm)…………………….………………………€ 6,12 rozijnen cakejes…………………………………………….€ 3,50
Tulband………………………………………………………………….€ 7,50

Dit alles vers zelf gebakken door Arvid Van Landeghem uit
klas 5 op woensdagmiddag. Dus uw bestelling kunt u
ophalen op donderdagmorgen voor schooltijd. De opbrengst
is voor het schoolkamp.
Met vriendelijke groet
Arvid

Seizoener
Wie oh wie heeft de meest verse Seizoener (voorjaar
2008) nog liggen en hecht er niet zo veel belang aan om
hem te bewaren?
Om de een of andere reden heb ik de Seizoener gemist en
omdat er ook een stukje van mij in staat zou ik hem heel
graag willen hebben.
Mijn dank is groot!
José, moeder van Esper uit klas 4

Het probleem is nu, dat ouders niet meer goed in de gaten
kunnen houden wat hun kind eigenlijk uitspookt op het
internet en met wie. Een andere zorg is dat kinderen soms
nauwelijks meer wat anders doen dan computeren. Gaat dat
wel goed zo? Wat kunnen opvoeders nog?

joselohr@chello.nl of 035 6470458
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