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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik was deze week bij een landelijke bijeenkomst van
directeuren/schoolleiders van Vrije Scholen. Het is prettig
om een paar keer per jaar de collega’s van andere Vrije
Scholen tegen te komen. Het helpt ook om zo de eigen
school vraagstukken te relativeren en gebruik te maken
van elkaars kennis en ervaring.
Een van de belangrijkste onderwerpen was
“onderwijsinspectie”. Vanuit de Vereniging van Vrije
Scholen wordt er hard gewerkt aan een goede relatie met
inspectie. Tijdens deze landelijke bijeenkomsten wordt
daar uitgebreid verslag van gedaan. Resultaat van die
inspanning is dat het aantal “zwakke” Vrije Scholen zeer
drastisch gedaald is. Op dit moment zijn er nog 6 scholen
die op de lijst staan ( van de 85 vrije scholen in Nederland)
Opvallend is dat het verslag van het laatste bezoek van de
inspecteur aan onze school nog niet op de site van inspectie
te vinden is. Wij kregen tijdens het bezoek van februari
2008 een goede beoordeling.
Probleem in het vraagstuk “inspectie” is dat er een
beoordelingsinstrument door inspectie ontwikkeld is
waarmee ze een aantal aspecten van de kwaliteit van Vrije
Scholen niet kunnen beoordelen. Deze vallen buiten het
kader en worden daarom niet meegenomen in de scores.
Gelukkig is de relatie met inspectie zo sterk verbeterd dat
er allerlei initiatieven zijn ontstaan tussen Inspectie en
Vrije School beweging. Ze gaan er een aantal inspecteurs
naar een bijscholingscursus van de Vereniging van Vrije
Scholen.
Terug naar de orde van de dag op onze school.
Komende week wordt een belangrijke week. We vieren op
vrijdag ons Michaëlfeest. Het eerste jaarfeest van dit
schooljaar en tevens het naamfeest van onze school.
Verder is er woensdagavond de algemene ouderavond. Op
de ouderavond, die om 20.00 uur begint, staan twee
onderwerpen centraal. Voor de pauze komt Carien Huijzer
vertellen over ons jaarthema. Carien is een medewerker
van Hogeschool Helicon en is een specialist op het gebied
van het sociale klimaat op scholen. Bij sociaal klimaat moet
u denken aan de basisveiligheid op school, kindvriendelijke
omgeving, een goede werksfeer in de klas, maar ook

onderwerpen als pesten en gedragsregels op het
schoolplein. Carien geeft een inleiding op het onderwerp.
Het tweede onderwerp op de ouderavond is de huisvesting.
Kees Peters geeft een stand van zaken.
Een goed weekend en tot volgende week.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Het Michaelsfeest vrijdag 26 september.
Vorige week schreef ik u al een stukje over het
Michaelsfeest. Komende week vieren wij dit feest. Vanuit
de vroege mensheidsgeschiedenis tot nu wordt het kwaad,
in de vorm van een draak, bedwongen. De aartsengel
Michael staat de mens hierin bij. Hij geeft de mens kracht
en moed om de draak in de ogen te zien en te bedwingen.
Deze steeds terugkerende strijd gaan we vrijdag 26
september opnieuw beleefbaar maken.
Klas 6 is de afgelopen weken al druk bezig met het
vormgeven van alle mogelijke moedspelletjes, zodat alle
kinderen na afloop van het spelgedeelte gesterkt zijn. Zo
zijn ze goed voorbereid zijn op de strijd met de draak.
Uit iedere klas wordt een kind erop voorbereid als een
ridder Joris oog in oog te staan met het dier. Eerst zingen
we gezamenlijk in de kring. Dan weerklinkt opwindend
tromgeroffel van onze muziekgroep. Om beurten worden
de Joris uit een klas uitgenodigd om de draak te
bedwingen. Als dat lukt wordt de bedwongen draak aan een
lijntje afgevoerd…..
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Ouders die op dat moment toevallig op de hei wandelen
(11.00-11.45) zijn welkom en mogen zich aansluiten bij de
kring en meezingen.
Met klem willen we u er echter op wijzen geen kleine
kinderen mee te nemen!
Oogsttafel en drakenbrood
Vanaf a.s. maandag 22-09 kunnen alle kinderen hun
meegenomen fruit voor de bowl neerleggen op de
feestelijk klaargemaakte oogsttafel in de hal. Kinderen van
klas 5 en 6 leggen daar ook hun fruit neer. Noten zijn ook
heel welkom!
Geeft u wel gewoon brood mee aan uw kind(eren)? Voor het
feest begint eten de kinderen in de klas. Hierna worden
alle kinderen in verticale groepen onderverdeeld, d.w.z. uit
de klassen 1 t/m 5 zitten 2 of 3 kinderen uit een klas in
een groepje.
De groepjes vertrekken onder leiding van een volwassene
naar de hei voor spel, zang en drakengevecht. Rond 12.00
eten we in de klas drakenbrood met limonade. Daarna volgt
het normale schoolprogramma.
Klas 1 en 2 zijn om 13.15 uit.
Klas 3, 4, 5 en 6 zijn om 14.30 uit.
Dit was het 2de en laatste bericht over het Michaelsfeest.
Volgende week op dit moment is het zover!
Ik wens alle betrokkenen een fijn en inspirerend feest toe!
Karen Bosman

't Winkeltje/Bibliotheek
LETOP

LET OP

LET OP

Aangezien onze buitenschoolse activiteiten toenemen zijn
we genoodzaakt de winkeltijden te veranderen.
Dit betekent dat vrijdag 19 september de laatste
vrijdagochtend is.
Vanaf 22 september zijn we op de dinsdag- en de
donderdagochtend geopend.
Verder blijven we jullie van dienst zoals jullie gewend zijn,
dus blijf gewoon lekker komen!

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.

Zonnestraaltje

OPEN OCHTEND PEUTERSPEELZAAL
”ZONNESTRAALTJE”
Op zaterdag 4 oktober houden wij weer onze jaarlijkse
Open Ochtend. Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw
dreumes/peuter kennis maken met de peuterspeelzaal.
Terwijl u met een kopje koffie/thee informatie krijgt over
onze speelzaal en de plaatsingsmogelijkheden, kan uw
kleintje heerlijk spelen en rondkijken.
Datum:
Plaats:

Zaterdag 4 oktober van 10.00 – 12.00 uur
Vrije Peuterspeelzaal “Zonnestraaltje”,
Kamerlingh Onnesweg 2
(ingang Liebergerweg), Hilversum.
Tel:
035-7720395
Website: www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl

Hoera! Beige-oortje is terug!

Tot ziens!
Fleur en Alita

Zonnebrillen
Beste Ouders,
Al van voor de Zomervakantie liggen er 2 zonnebrillen bij
de gevonden voorwerpen. Best wel mooie. Dus wie mist er
een zonnebril?
Wilt u ook nog even bij de spulletjes kijken of er wat van
uw kind bij ligt want het is een stapel kleding!

Hoera! Beige-oortje is teruggevonden in de peuterklas.
Timon Kuiters, klas 4

Nelly
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2008
Maandag 22
Woensdag 24
Vrijdag 26
Maandag 29 en dinsdag 30
Oktober 2008
Woensdag 01 t/m vrijdag 10
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 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

Toetsperiode
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

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 3 van 3

