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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is niet altijd een gebrek aan tijd dat me parten speelt
in het schrijven van deze stukjes. Ik heb wel een chronisch
gebrek aan tijd, of anders gezegd; er liggen veel dossiers
op mijn bureau te branden. Het is ook een kwestie van
ruimte. Ik moet eerst wat ruimte in mezelf maken om weer
bij mijn creativiteit te komen. Dat is nu het geval.
We hebben vorige week het Michaëlfeest gevierd en nu is
er buiten al de sfeer van Sint Maarten. De natuur en
vooral het weer maakt dit jaar heftige bewegingen. Het
lijkt wel een beurskoers! De geleidelijke gang van seizoen
naar seizoen heeft plaats gemaakt voor sprongen. We
springen van het een in het ander.
Ik merk dat dit invloed heeft op mensen. We hebben
moeite met deze heftigheid en we worden er onzeker van.
Misschien is het actuele thema in het nieuws ook actueel in
ons dagelijks leven. In het nieuws wordt gesproken over
het terugwinnen van vertrouwen. Overheden en centrale
banken moeten hiervoor zorgen. Maar in de situatie van
het weer en de seizoenen is er geen centrale overheid,
geen autoriteit die aangesproken kan worden. Het doet een
beroep op onze eigen autoriteit, onze eigen
standvastigheid. Niet meewaaien met alle winden of
onzeker worden als het licht afneemt. Zelfvertrouwen. Op
naar Sint Maarten.
Goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Vraag vanuit het bestuur
Op de algemene ouderavond van 4 juni j.l. heeft het
Bestuur aangegeven dit schooljaar de systematiek en de
filosofie van de ouderbijdrage te gaan bestuderen en zo
nodig te herzien.
Hierbij doe ik de oproep aan geïnteresseerde, betrokken
en/of deskundige ouders om zitting te nemen in deze
werkgroep.

Ik denk aan een viertal bijeenkomsten waarin we
achtereenvolgens:
•
de verschillende inzichten rondom ouderbijdrage
naast elkaar leggen;
•
praktische voor- en nadelen van verschillende
systemen in kaart brengen;
•
tot een (gezamenlijke) aanbeveling komen voor een
systeem dat past bij onze school, nu en in de
toekomst.
De bijeenkomsten zullen tussen november 2008 en maart
2009 plaatsvinden. Tussen de bijeenkomsten door zal ik de
financiële haalbaarheid van plannen en suggesties kunnen
doorrekenen.
Naast deze vier avonden moet u als werkgroeplid rekening
houden met voorbereiding en op schrift stellen van de
aanbeveling, modelleren van systemen etc., een en
ander afhankelijk van uw hoeveelheid tijd en specifieke
expertise. Het is de bedoeling om tot een gezamenlijke
aanbeveling te komen. Daarvoor is het belangrijk dat
werkgroepleden met openheid het gesprek ingaan. Ten
behoeve van een goede uitwisseling denk ik aan een
representatieve groep van tussen de vier en zes ouders.
Hebt u interesse voor deze werkgroep stuurt u dan een email naar Leon.van.Haaster@euronet.nl. U kunt mij
eventueel 's avonds of in het weekend ook bellen op
06 270 258 26.
Met vriendelijke groet,
Leon van Haaster
Penningmeester VSM

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.
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Examen cliënten gezocht

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

Bij dezen willen wij als Ananta Opleidingen een oproep
doen voor het werven van examen cliënten. Ananta
Opleidingen ( www.ananta-opleidingen.com) is een 4 jaar
durende opleiding tot coach/ therapeut.
Voor het eindexamen van de vierdejaars studenten zijn we
op zoek naar mensen van buiten de opleiding die 5 keer
cliënt willen zijn.
Het betreft 5 sessies onder begeleiding van één en
dezelfde student. Door de verschillende sessies, op een
vooraf besproken item, wordt de ontwikkeling in het
traject zichtbaar.
Je kunt je o.a. laten begeleiden bij het verwerken van
trauma en of ziekte, rauw en verliessituaties, leren je
emoties te uiten, burn-out klachten, faalangst, voor jezelf
leren opkomen, weinig zelfvertrouwen of welk thema dan
ook waar jij aan wilt werken. Waar loop jij tegen aan in
het leven, waarover ben je nog niet tevreden en wat zou je
anders willen.

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

Oppas gezocht

Wil je met jouw thema aan de slag en ben je bereid om in
actie te komen neem dan contact op met Joke Pasman.
Op deze 5 dagen worden de cliënten om 9:15 uur verwacht,
waarna er van 9:30 – 11:00 een sessie zal zijn met
nabespreking.
Het gaat om de volgende dagen:
•
Zaterdag 11 oktober in de Kraaybeekerhof te
Driebergen
•
Zondag 9 november in de Kraaybeekerhof te
Driebergen
•
Zondag 14 december in de Kraaybeekerhof te
Driebergen
•
Zaterdag 17 januari 2009 in MEC Spirit te Baarn
•
Zaterdag 15 februari 2009 in MEC Spirit te Baarn
Met vriendelijke groet,
Joke Pasman
Officemedewerker Ananta
T 030-6919921

Gezocht: oppas voor mijn zoontje Zoel Aaralyn: 2,5jr.
Voor de maandag vanaf 7 uur tot half vijf 's middags.
Ik zou blij zijn wanneer Zoel bij een gezin met kinderen de
dag kan meedoen. Vergoeding in overleg.
Reacties: 035 8881777 / 06 28866794
E-mail: silverswordimix@yahoo.com
Hartelijke Groet,
Yessica Francke
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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

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
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