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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van de directie
Beste ouders,
We hebben deze week een mooi Sint Maartenfeest
gevierd. Een mooie,blij en warm feest. Op een incident bij
een van de vuurkorven na, is het ook goed en veilig
verlopen.
Een natuurlijke reactie is om nu even uit te blazen en te
genieten van zo’n mooi gebeuren. Maar het volgende dient
zich aan. De herfstmarkt, sinterklaas, advent en andere
belangrijke gebeurtenissen in de school. Een daarvan
springt eruit. De onderwijskundige rapporten en de 10
minutengesprekken. Ik heb het in dit verband over de
rapporten en 10 minutengesprekken voor de 2de t/m 6de
klas. Als alles goed is, zijn de rapporten bij u in goede orde
in de brievenbus gevallen. Het is belangrijk om de
toelichting en de brief goed te lezen.
“Verschil tussen getuigschrift en onderwijskundig rapport
is dat het getuigschrift een algemeen ontwikkelingsbeeld
van uw kind geeft. Het onderwijskundig rapport is een
momentopname, een foto van een moment. Een aantal van
deze momentopnamen ( minimaal 3 momenten) met elkaar
verbinden geeft een leerontwikkelingslijn van uw kind. “
Ik ga a.s. maandag het gespreksrooster voor de 10
minutengesprekken maken. De gesprekken vinden op
maandagavond 24-11 en 01-12 tussen 19.00 en 21.00 uur
plaats en op woensdagmiddag 26-11 tussen 14.00 en 16.00
uur. Ik probeer zo veel als mogelijk uw wens in te vullen.
Woensdag 19-11 krijgen de kinderen een briefje mee met
de exacte gesprekstijd. Wel de dringende vraag om 5
minuten eerder aanwezig te zijn. Ik zal zorgen voor
koffie/thee.
Een goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

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.

Schoolfoto’s.
Een dezer dagen komen de schoolfoto’s met uw kind mee
naar huis.
Op de zakjes staat vermeld hoe de gang van zaken is voor
betaling (via machtiging) en nabestellen (via internet).
Wilt u bij het invullen van de machtiging uw precieze
gegevens van uw bank- of girorekening invullen?
Graag uiterlijk vrijdag 14 november weer mee terug geven.
Hartelijk dank!
Juf Jeanny

Nieuwe draak!
Ons (Sint) Michaëlsfeest is dit jaar weer voorbij. Helaas is
onze ouwe draak nu echt aan vervanging toe. Wij willen
daarmee aan de slag. We hebben immers nog een half jaar
tijd, maar zoeken hiervoor enthousiaste helpers op het
gebied van papiermachee, schilderen en naaien.
Heb je zin om je eigen draak te ontmoeten? Bel ons dan!
Maria 035 6233563
Andrea 035 6839541

Het drie koningenspel
Geschiedenis
Rond 1600 kwamen in Oberufer, aan de grens tussen
Oostenrijk en Hongarije Duitse immigranten wonen. Deze
duitse kolonisten waren voornamelijk boerenfamilies.
Zij brachten hun kerstspelen (paradijsspel, herdersspel en
het driekoningenspel) mee vanuit meer westelijk gelegen
gebieden.
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Dankzij Karl Julius Schröer en Rudolf Steiner “die een
leerling was van dhr. Schröer, hebben deze spelen hun
vorm behouden toen ze aan het eind van de 19˚ eeuw
dreigden verloren te gaan.
Het was die bijzondere volkaard en het was Goethe
geweest, waardoor dit gebied voor dhr. Schröer zo
bijzonder zijn aandacht trok.
Schröer sprak dan niet als geleerde, maar als een zeer
bewogen mens, wat met heel zijn hart en met heel zijn
intens persoonlijke levenshouding verbonden was met deze
streek. Hij had werkelijk alles gedaan om deze mensen te
leren kennen.
Dhr. Steiner was geheel onder de indruk van dhr. Schröer,
wanneer deze over het gebied en de mensen sprak waar
deze spelen werden opgevoerd.
Over de spelen zei hij “parels van volkstoneel die aan het
moderne toneel voorbij zijn gegaan en rechtstreeks uit het
hart zijn ontstaan. Wanneer je de spelen met je ziel
aanschouwt gaat er een rechtstreekse gevoeligheid
vanuit.”
Kompany
Er wordt ieder jaar opnieuw een spelersgroep gevormd
vanuit mensen die betrokken zijn bij de
christengemeenschap t ‘Gooi en met leerkrachten en
ouders van leerlingen van de vrije school Michael.
Het driekoningenspel wordt hier in het Gooi al tientallen
jaren opgevoerd.
Deze traditie willen we graag voortzetten.
Gemoedskracht is voor onze intellectuele mensen hard
nodig in deze tijd.
Dit jaar wordt het spel aangevuld door mensen van buiten
de gemeente en van buiten de school, desondanks zijn er
nog enkele rollen beschikbaar.
Verbonden zijn met deze spelen is een scholingsweg voor
de ziel en biedt ons de mogelijkheid een geestelijke
gemeenschapzin te ervaren in deze tijd van het jaar.
De verbondenheid en de geestelijke inhoud van het spel
werken helend op de ziel.
Het is daarom bijzonder fijn om aan dit spel mee te mogen
doen en we geven onze kinderen een mooi geschenk mee .
Voor informatie en aanmelding:
Organisatie: Pauline Smelt 035 - 6426320
Begeleiding en regie: Carin Buis 035 – 5313076
De speeldata
8 Januari 19.30 uur Vrije School Raffael in Almere
Adres:
10 Januari 19.30 uur Christen gemeente het Gooi
Adres: Veldweg 1 in Bussum
16 Jauari 19.30 uur Vrije school Michael
Adres: Ester de Boer van Rijcklaan 22 in
Bussum
17 Jauari 19.30 uur Christengemeente Zeist Rafaelkerk
Adres:

Kerstspel
Op zondag 21 december om 15.30 uur zal de gemeente
Zeist het kerstspel opvoeren
in de kerk van de Christengemeente “Het Gooi” Veldweg 1
in Bussum.
U bent van harte welkom!
Carin Buis

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.

Speelgoed verkoop
Omdat Stijn intussen naar de middelbare school is en
Janne ook groot wordt hebben wij wat speelgoed over. Dit
willen we graag verkopen om het enerzijds zelf weer wat
ruimte te krijgen ☺ maar ook om anderen er een plezier
mee te doen.
Het gaat om: een poppenhuis (eenvoudig, dak heeft verfje
nodig maar verder prima) voor 10 euro,
waterbaan van aquaplay (basisset) voor 20 euro,
een poppenwagen (eenvoudig) voor 7,50,
een step (ouderwets model) voor 5 euro,
een kinderslaapzak (5 euro)
en verder veel playmobiel ridders (in variabele prijzen van
1 tot 5 euro) en knexx-modelletjes (tussen de 1 en 2,50
euro).
Mocht je denken dat er iets voor je bij zit, bel ons dan
even dan kijken we even wanneer je het kunt zien en evt.
kopen.
Tel.035-6280301 (juf) Eugenie.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2008
Dinsdag 18
Maandag 24
Woensdag 26
December 2008
Maandag 01
Vrijdag 12-12
Vrijdag 19-12
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

Informatieavond
voortgezet onderwijs
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken

Voor ouders van kinderen in de 5e en 6e klas,
aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur

10 minutengesprekken
Kleuterkerstspel
Kerstspel
Kerstvakantie

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Kleuterschool om 12.00 uur uit.

Studiedag

School is vrij

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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