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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
In deze slotperiode van het jaar komen er veel
schoolzaken onder druk te staan. Het wordt allemaal wat
losser en rommeliger. Ook liggen de emoties dichter aan
het oppervlak en zijn we makkelijker te raken en uit
evenwicht. Het ene moment schijnt de vrolijke zon, dan is
het drukkend warm en het volgende moment breekt een
knetterend onweer uit. De een zegt dat dit hoort bij het
einde van een jaar, de ander schrijft het toe aan de St.
Janstijd. De verklaring vind ik niet zo belangrijk. Wel het
onderkennen van de uitdaging die de situatie ons
voorschotelt. Het is belangrijk dat we vormkracht houden,
dat we trouw blijven aan het dag- en weekritme en dat we
gedisciplineerd de dingen blijven doen.
Ik wil u uitnodigen om met extra aandacht de komende
weken alle schoolzaken te doen. Overal waar we vorm
kunnen maken dit doen. Bijvoorbeeld kunnen we vorm
maken in het omgaan met de tijd zoals op tijd op school en
ons houden aan de afspraken. Dit helpt om te blijven staan
en de rust te bewaren. Dat hebben we nodig tot en met
het einde van het schooljaar.
Gisterenavond was er de algemene ouderavond. In de
komende schoolbel zal ik u informeren over thema’s die
bespoken werden zoals, de formatie van volgend schooljaar
en het jaarthema.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

De zesde klas is er nu volop mee bezig. Op Texel hebben
ze in hun kampweek hun eigen én elkaars kwaliteiten
gevoeld en ervaren. Ze zijn gegroeid én daarin bevestigd
door elkaar. In die kracht gaan ze nu hun eindtoneelstuk
vormgeven. Wat ze in de voorgaande jaren hebben ontdekt
en ontwikkeld, gaan ze nu versterken, bij elkaar brengen én
neerzetten. Daarna volgt Sint Jan: hóóg over de hóógste
vlammen! Dan volgt nog op woensdagochtend hun afscheid
van de andere klassen. Ze worden toegezongen en krijgen
hun dank en boeketten. Over het plein gaan ze in een lange
rij en worden ze toegezongen : “Nu vaarwel………….” Zo gaan
ze onder de bloemenbogen door - het plein af…
Ze moeten loslaten wat hen hier bracht. Ze zijn toegerust
en sterk voor wat er na de zomer op een nieuwe school
weer verder ontwikkeld mag worden.
Ook ouders maken in deze maanden hun afscheid door.
Voor ’t eerst of voor ’t laatst. Met elkaar heb je gewerkt,
geholpen om vorm te geven aan vriendschappen, klussen en
feesten. Daarom ben ik er elk jaar bij op die afscheidbogendag. Want er vertrekken kinderen die als kleuter bij
je thuis gespeeld hebben. Of er gaan ouders met wie je in
de derde samen… of met wie je op een algemene
ouderavond gesproken hebt over….
Afscheid nemen is soms: wegwezen hier! Maar mij helpt
het om hier goed het verschil te weten tussen: “dit is
voorbij en klaar” en: “dit blijft betekenisvol, ik neem het
mee.”
Voor wie zelf iets te beleven heeft aan het vertrek van
deze zesde klas kinderen en een aantal bijbehorende
ouders:

Mededelingen vanuit de school

Eindtoneelstuk:
Eindtoneelstuk:
Sint Jan:
"Bogentocht":

1. Zomer - loslaten – afscheid…

Truus Kuiper (Marleen, klas 6)

Als ik ergens vertrek omdat ‘het’ voorbij is, dan blijk ik
altijd bij de laatsten te horen die de jas aantrekt en gaat.
Of dat nu om een ouderavond gaat, een koorrepetitie of
een filmhuisbezoek:
Ik laat wat er was nog even bezinken en neem pas dan alles
wat belangrijk was mee met mij. De andere kant van de
kwaliteit 'verbinden' is bij mij wat zwakker. Loslaten,
afscheid nemen ligt wat minder in m'n aard. Gelukkig helpt
de zomertijd als er afscheid genomen moet worden.

do. 19 juni 19.30
vrij. 19 juni 19.30
di. 24 juni
woe. 25 juni ± 9.45

2. SCHMINKERS GEZOCHT!!!
Donderdag 19 en vrijdag 20 juni is de eindmusical van de
zesde klas op school te zien en te bewonderen. Deze
musical is natuurlijk lang niet zo mooi zonder schmink. Er
was altijd een soort van vast schminkteam op school maar
ook deze ouders zijn op een gegeven moment niet meer
daar. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe schminkers die
het vooral leuk vinden om te doen en graag een kijkje
achter de coulissen van de school komen nemen.
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5. Vaderdag concert
Je hoeft het niet te kunnen maar er wel affiniteit mee
hebben. Ik zorg voor het materiaal.
Meld je aan via mijn email met je naam en telefoonnummer
en de dag dat je kunt en wil:
Bellen kan ook. Dan neem ik contact met je op.
Donderdag 19 juni
Vrijdag 20 juni

1e voorstelling aanwezig zijn: 8.30u.
2e voorstelling aanwezig zijn: 17.30u.
voorstelling: aanwezig zijn: 17.30u.

Bij voorbaat dank ook namens de 6e klas!!!
Jet Keizer (moeder van Guusje 6e en Tinka 2e)
Jet.keizer@planet.nl
Tel. 06 23601 338

3. ’t Winkeltje/Bibliotheek

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een vaderdagconcert en
wel op 15 juni van 10.30 tot 12.00 uur
De gelegenheid voor alle musicerende kinderen om hun
kunnen ten toon te spreiden. Iedereen mag mee doen met
één of twee liedjes. Alle instrumenten zijn welkom en alle
combinaties mogelijk. Meedoen aan een concert is niet
alleen leuk maar ook erg leerzaam; we leren al vroeg om
gaan met plankenkoorts, faalangst en samen spelen. De
oudere leerlingen inspireren de jongere en omgekeerd zien
de oudere hun vorderingen.Opa’s, oma’s, ooms en tantes,
buurvrouwen kunnen horen hoe goed je al kunt spelen en
speelvriendjes kunnen je bewonderen en eindelijk eens
horen waarom je niet altijd met hun buiten kunt spelen.
Redenen genoeg om mee te doen aan dit jaarlijks terug
kerende schoolconcert.

Beste ouders en teamleden,
Met 't Winkeltje/Bibliotheek hebben we een mooi jaar
achter de rug. We zijn vooral erg gelukkig met de
uitbreiding die we twee maanden geleden mochten
realiseren.
Het geeft ons een stimulans om onze spullen beter
zichtbaar te maken en te weten dat ons werk gewaardeerd
wordt.
De zomervakantie nadert met rasse schreden en wij
beginnen de weken al af te tellen.
Daarom willen we iedereen die nog boeken van ons thuis
heeft liggen of een rekening open heeft staan vragen om
dit vóór de vakantie af te handelen.
Als je het zelf niet meer weet kijk je even op het lijstje
dat we ophangen.
Onze laatste opening is: vrijdag 20 juli
Hou dus deze datum in de gaten, ook als je nog
vakantiespulletjes of afscheidscadeautjes bij ons wilt
kopen.

Inschrijven voor het concert doe je door het
onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij juf
Eugenie (in haar postvakje dan graag) of door een mail te
sturen naar Barend ( barendenanne@hetnet.nl ). Speel je
(nog) geen instrument of durf je nog niet dan ben je
natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren en je te
laten inspireren.
-----------------------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………….
Klas:……………………….
Titel
lied:…………………………………………………… Componist:……………………….
Titel
lied:………………………………………………………Componist:……………………….
Hoeveel mensen neem je mee?:…………………

Het is nu nog wel wat vroeg maar we wensen iedereen vast
een fijne, welverdiende vakantie toe.
In augustus kunnen jullie weer op ons rekenen.

------------------------------------------------------------------

Fleur en Alita

4. Koelkast!
Lieve Ouders,
Wil iemand ALSTUBLIEFT die oude grote koelkast naar de
GAD brengen uit de ouderruimte.
Willen jullie ook de gevonden voorwerpen nakijken of er
wat van jullie bijzit?
Bedankt,
Nelly
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Mededelingen van de redactie

Gehele rooster schooljaar 2008 – 2009:

Onder voorbehoud van typefouten mijnerzijds (Eddy).
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 11 juni 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.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 – 10.00 in de grote zaal
Datum
Juni 2008
Vrijdag 6
Zondag 8

Tijd

14:3016:30

Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Zondag 15
Woensdag 18
Donderdag 19
Vrijdag 20
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

10:30

19:30
19:30

Activiteit
Personeelsuitje
Concert Toch
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 4
Schoolreis klas 4
Schoolreis klas 2
Vaderdagconcert
Uitstapje oudste kleuters, 4 en
5 jarigen vrij
Toneeluitvoering klas 6
Toneeluitvoering klas 6
Werkavond kleuters
St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit, laatste schooldag
Schoonmaakdag. Geen school
28 juni tot dinsdag 12 augustus

Datum
Augustus 2008
Maandag 11
Dinsdag 12
September 2008
Vrijdag 26
Maandag 29 en dinsdag 30
Oktober 2008
Maandag 13 t/m vrijdag 17
November 2008
Dinsdag 11
December 2008
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag
20
Maandag 23 en dinsdag 24
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag
22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Vrijdag 5
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit
Studiedag
Eerste schooldag
Jaarfeest
Studiedagen (congres)
Herfstvakantie
Jaarfeest
Kerstvakantie

Studiedag
Jaarfeest
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest
Paasvakantie
Meivakantie

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest
Pinksteren
vakantiedag
Jaarfeest
Begin grote vakantie
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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.

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
Schwarzwälder kersentaart………………..……………€ 9,50

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.
Op een andere dag een taart nodig? Overleg even en ik kijk
of het kan.
Ik hoop op veel reacties.
Met vriendelijke groet Arvid

Arianne Collee gaat opnieuw een dag voor moeders houden,
samen met Lieke Deelstra. Dat deed zij al eerder in
februari. Kon je toen niet, grijp dan nu je kans op zaterdag
21 juni a.s.
Het is 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 werk en met mijn eigen
ontwikkeling? Op deze ‘Moederdag’ is er ruimte en
aandacht voor ieders eigen onderzoek. Pratend maar ook
middels kunstzinnig werk. Er zal ook een inleiding zijn over
de rol van het moederschap in de biografie.
Lieke Deelstra en Arianne Collee zijn beiden moeder,
biografisch geschoold en gewend te werken met een
biografische methode die zich bij uitstek leent voor
groepen.
Datum: zaterdag 21 juni 2008
Plaats: Rudolf Steinerschool , Weltevreden 6, De Bilt
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: 25,- euro inclusief materiaal
Lunch: zelf meenemen
Informatie & aanmelden: Arianne Collee, 030-6703979,
colleeteksten@planet.nl
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool de Bilt

Kinderatelier
Bericht van het KinderAtelier voor alle ouders,
Wat fijn dat er zoveel belangstelling is voor het
KinderAtelier! Ik heb al heel wat aanmeldingen gehad.
Het blijkt dat er voor de woensdagmiddag niet zoveel
behoefte is aan naschoolse opvang.
Ik heb daarom besloten om na de zomervakantie het
KinderAtelier niet
meer op
woensdagmaar
op
dondermiddag te openen.
Vanaf augustus is het KinderAtelier dus geopend op:
Maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Heeft U belangstelling voor naschoolse opvang met net wat
meer, heel veel creativiteit en in een huiselijke sfeer,
neem dan contact op met
Katinka Wierper tel. 035 69 21 213 of mail naar

wierper@scarlet.nl
Graag tot ziens, Katinka
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