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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Tijdens de algemene ouderavond van 4 juni, heeft Giel
Verbeeck de samenstelling van de formatie voor dit
schooljaar aan u voorgesteld. Intussen is een en ander
veranderd. Het beeld van het team is behoorlijk gewijzigd.
Ik wil me hier in de Schoolbel beperken tot de wijzigingen.
•

•

•

•

•

Marit Brand, kleuterjuf, is al langere tijd ziek. Ze
wordt op dit moment vervangen door Ria Nap.
Marit is begonnen met haar re-integratie en is
weer een dag op school. Ze gaat haar
aanwezigheid de komende periode voorzichtig
uitbreiden.
Marian van Vilsteren, juf van de 2de klas, is met
zwangerschapsverlof. Deze zomer is ze bevallen
van een tweeling, een jongen en een meisje. Het
gaat goed met Marian. Na de herfstvakantie gaat
Marian weer in deeltijd aan het werk. Op dit
moment is Mariëlle van Schoonhoven de juf van de
2de klas. Het is de bedoeling dat Marian en
Mariëlle een duo gaan vormen en samen de 2de
klas gaan doen.
Rob Blok is vier dagen meester van de 4de klas. De
vijfde dag zou Suze Bakker voor de 4de klas
staan. Maar Suze is juf van de 6de klas geworden.
Daarom is een nieuwe leraar aangesteld. Ik stelde
vorige week al Esther Blondelle aan u voor. Ze
neemt de vijfde dag in de 4de klas voor haar
rekening.
Tessa Hobbs, juf van de 5de klas, is in
verwachting. Ze verwacht begin december haar
tweede kindje. Na de herfstvakantie gaat Tessa
met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen
door Karen Bosman en Rony Usenki. Eugenie van
Dijck blijft de klassenleerkracht.
Eveline Reijnders, juf van de 6de klas, is ook
zwanger. Ook Eveline verwacht begin december
haar kindje. Eveline moet echter op dit moment
een flinke stap terugzetten. Ze mag een paar uur
per dag werken. Suze Bakker vervangt Eveline en
heeft ook het klassenleraarschap van de 6de klas
op zich genomen. Daarnaast coördineert Suze alle
activiteiten rondom het vervolgonderwijs. Na de

herfstvakantie gaat Eveline met
zwangerschapsverlof. Vanaf dat moment staat
Esther Blondelle ook een dag in de 6de klas.
We zijn nu in de 5de week van dit schooljaar. Ik ben erg
blij dat we in z’n korte tijd alle mutaties hebben kunnen
realiseren.
Een goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en vrijdag 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag 8.45 – 10.00 in de grote zaal. Eerste repetitie
is op 4 september 2008!

Jaarfeest!
Michael, aartsengel van de zon en overwinnaar van
de draak.
26 september vieren wij op school het Michaelsfeest.
Het Michaelsfeest vieren we jaarlijks in de onderbouw
door de strijd met de draak opnieuw beleefbaar te maken.
Daar is kracht en moed voor nodig. De kleuters vieren het
anders. Het Michaelsfeest is in de kleuterjaren een feest
van de oogst.
De strijd tegen de draak komt in vele verhalen van de
mensheid terug als een belangrijk mythologische beeld. In
het oude Babylonie werd deze strijd gestreden door
Mardoek. Bij de Indiërs door Indra, bij de Grieken is het
Zeus die de draak Typhon verslaat en in de Noorse
mythologie vecht Thor tegen de midgaardslang. In deze
mythologische beelden zijn het goddelijke wezens die de
draak overwinnen. In de christelijke tijd zijn de
overwinnaars menselijk geworden. Denk aan ridder Joris.
Michael is een aartsengel en daarmee een poort van/naar
een hogere wereld. De wereld van de zon. In de
mythologische verhalen werkten de verheven
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godengestalten, die feitelijk in hiërarchie boven Michael
stonden, door de poort van de hogere wereld door Michael
heen. In de tijd dat de mens de draak ging verslaan werkte
Michael vanuit deze hogere kracht op zijn beurt door de
mens heen. Michael geeft de mens kracht en moed de
draak te zien en te bedwingen.
Onze school is vernoemd naar de aartsengel Michael.
Op maandag 29 september is het de gedenkdag van de
aartsengel Michael. Wij zullen deze dag op vrijdag 26
september met de kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur op
de hei vieren. Daar zullen alle onderbouwkinderen verdeeld
over 12 groepjes spelletjes doen waarbij kracht en moed
gevraagd wordt. De kinderen van klas 6 organiseren deze
spelletjes. De groepjes kinderen die de spelletjes gaan
doen hebben ieder een begeleidende ouder nodig. De
klassenleerkrachten zullen de komende week per klas 3
ouders vragen zo`n groepje op de hei te begeleiden.
In alle klassen wordt nu al veel gezongen en verteld over
Michael, ridder Joris en/of Zeus met de draak. Zo gaan de
kinderen rijk gevoed met verhalen en liederen het feest
tegemoet. Klas 6 met juf Suze organiseert het feest en
zijn deze week al druk met de voorbereidingen begonnen.

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.

Speelstandaard te koop
Te koop aangeboden
Mooie houten speelstandaard met toog van Kinderkram,
Nieuw, van 185 Euro voor 150 Euro.
Voor informatie bel Irene 06-33816415

Heeft iemand Beige-oortje gevonden?
Vrijdag 5 september is Beigeoortje op school zoekgeraakt.
Waarschijnlijk is hij uit mijn
tas gevallen boven in de gang.

Alvast iets om in de agenda te zetten. Vanaf maandag 22
september staat er in de hal een oogsttafel klaar. Ieder
kind kan van thuis meegenomen Hollands fruit daarop
leggen (Appels, peren, druiven).
Ouders die daarvoor gevraagd worden maken daar op de
feestdag zelf een lekkere bowl van die de kinderen tijdens
het feest aangeboden wordt.

Beige-oortje is een lichtbruin
beertje, hij is ±8 cm lang,
heeft een witte vlek midden
op zijn hoofd en zwarte
kraalogen (zie foto).

Volgende week meer over de organisatie van het feest.
Karen Bosman

De Bussumse Seizoenerredactie is dringend op
zoek naar nieuwe redactieleden
Wil jij je 4 keer per jaar een paar uur bezighouden met
het maken van het schoolkatern van de Seizoener?
Interviewen, een rubriek schrijven, adverteerders werven,
teksten redigeren en/of fotograferen?
Laat het ons weten. Vele handen maken licht werk en leuk
is het zeker!
Voor meer informatie:
Karin Boodt 035-6918347 / lion182@zonnet.nl

Heeft iemand Beigeoortje misschien gevonden?
Breng hem alsjeblieft bij me terug, ik mis hem erg.
Timon Kuiters, klas 4
Telefoon 035-5415469

Werkpaarden
Op zondag 21 september zullen oude tijden weer herleven
tijdens de dag van het werkpaard. Op deze dag zullen
allerlei aspecten van het leven en werken op het land te
zien en te beleven zijn.
Plaats: Blaricum,Torenlaan op het Weidtje.
Kijk ook op www.dagvanhetwerkpaard.nl
Groet, Therese Luijf.
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Trommelen!
Beste muziek- en trommel-liefhebbers!
Een aantal mensen bij ons op school toonden al
belangstelling voor de trommellessen die ik i.s.m. de
Gooische Muziekschool ga geven.
Tijd nu voor verdere informatie!
Ik geef series van 8 lessen in verschillende
leeftijdsgroepen:
klas 4, 5 en 6 Lagere school, klas 1, 2 en 3 van de
middelbare school en volwassenen
Over TROMSPEL:
TROMSPEL is een vorm van samenspel waarbij het plezier
van samen trommelen voorop staat. Niet alleen je
ritmegevoel wordt gestimuleerd maar ook je ritmische
expressie- en improvisatie-vermogen. Bij TROMSPEL speel
je afwisselend op diversie ritme-instrumenten. Naast o.a
djembé, conga’s, bongo’s, tamboerijn, koebel en triangel
komen ook minder bekende instrumenten aan bod, zoals
alledaagse gebruiksvoorwerpen en door mij gemaakte
trommels. Ik zal ook accordeon, gitaar of piano spelen om
je de combinatie van ritme en melodie te laten ervaren. Bij
TROMSPEL is het uiteindelijk niet belangrijk welk
instrument je speelt, maar de plek die je met dat
instrument inneemt in het ritme. Misschien heb je nog
nooit getrommeld of misschien speel je al een ander
instrument; iedereen kan plezier hebben in het spelen met
ritme. TROMSPEL is voor iedereen!
Over de TOMSPEL-Workshop:
Vrijdag 26 september van 16.00 tot 16.45 uur (kosten €
3,00) geef ik een worshop in het gebouw van de Gooische
Muziekschool op de Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum.. Dit is
een proefles voor nieuwsgierigen en belangstellenden. Hier
kan jong oud een TROMSPEL-les meemaken. Voor diegenen
die daarna door willen is deze workshop het startschot van
een serie van 8 trommellessen
Meer INFO:
Geïnteresseerden kunnen, zowel voor de workshop als voor
de lessen, terecht bij de Gooische Muziekschool.
telefoon: 035-6936596
e-mail: (o.v.v. TROMSPEL)
degooischemuziekschool@orange.nl
Trommel het voort!
Met vriendelijke groeten,
Ruloff Manuputty (muzikaal begeleider euritmie en vader
van Esper, klas 5)
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2008
Maandag 15
Dinsdag 16

Woensdag 17
Maandag 22
Woensdag 24
Vrijdag 26
Maandag 29 en dinsdag 30
Oktober 2008
Maandag 13 t/m vrijdag 17
Maandag 20 en dinsdag 21
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
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond 6de klas
Informatieavond

Open avond:
Informatie over onze school en vrije school onderwijs. Voor
ouders van peuters en nieuwe kinderen.

Ouderavond 4de klas
Ouderavond 2de klas
Algemene ouderavond
Jaarfeest: Michaël
Gewone schooldagen

Aanvang 20.00 uur
Lagere school uit om 14.30 uur
Conferentie is verplaatst naar 20 en 21 oktober

Herfstvakantie
Studieconferentie

School is vrij

Jaarfeest: St. Maarten

Hele school uit om 13.15 uur

Kerstvakantie

Studiedag
Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
Personeelsuitje
Meivakantie

School vrij

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Jaarfeest: St. Jan

Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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