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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Mijn laatste stukje van dit kalenderjaar. Een moment om
terug te kijken maar ook vooruit. Dat terugkijken doe ik in
de vorm van een samenvatting van het jaarverslag 20072008. Ik heb voor het bestuur in september een verslag
geschreven van het vorige schooljaar. We hebben het
schooljaar geëvalueerd en besproken. Toen kwam ook het
idee op tafel om hiermee iets te doen voor de oudergroep.
Het hele jaarverslag is te omvangrijk en te gedetailleerd.
Daarom heb ik er een samenvatting van gemaakt. Helaas is
dit door allerlei dringende zaken blijven liggen en kom ik er
nu pas toe om het met u te communiceren. Ik heb de
samenvatting van het jaarverslag 2007-2008 als bijlage
aan deze schoolbel toegevoegd.
In mijn “hoera, we krijgen een nieuwe school” stukje van
vorige week, vertelde ik dat er een nieuwe “Bouwstenen”
uitkomt. Ik was toen te snel met dat voor deze week in het
vooruitzicht te stellen. Dat lukt niet. We werken eraan om
in januari een nieuwe “Bouwstenen” uit te brengen. Dus nog
even geduld.
Vooruitblik:
Natuurlijk spring alles rondom de nieuwbouw het eerste in
mijn gedachte als ik denk aan volgend jaar. Het definitieve
ontwerp, de aanbesteding maar ook de noodschool waar we
voor een jaartje naar toe gaan. Al deze onderwerpen laat
ik over aan de “Bouwstenen”.
Kijkend naar de schoolagenda dan hebben we de komende
maanden met de volgende punten te maken:
Maandag 5 januari hebben we een studiedag. Er is dan geen
school.
Dinsdag 6 januari is de eerste schooldag van het nieuwe
jaar.
Vrijdagavond 16 januari is er om 19.30 uur een opvoering
van het Driekoningenspel. Het is het derde spel uit de
reeks middeleeuwse kerstspelen die traditiegetrouw in de
vrije scholen wordt opgevoerd. Dit spel wordt gespeeld
door een spelersgroep van enthousiastelingen, ouders, oudouders en een paar collega’s uit het team.
Zaterdag 7 februari hebben we Open dag. Vanaf 09.45 uur
bent u van harte welkom en kan u in drie rondes van
workshops nader kennis maken met ons onderwijs en de
school. Misschien ook een ochtend om de buren en/of

familie eens mee te nemen en kennis te laten maken met de
school van uw kinderen.
Vrijdag 13 februari vieren we op school het jaarfeest van
carnaval.
Van 16 februari tot en met 20 februari hebben we
krokusvakantie.
Onmiddellijk na de krokusvakantie zijn er twee
studiedagen gepland. We gaan in het team verder met ons
jaarthema “Sociaal Klimaat” Op deze twee dagen, maandag
23 en dinsdag 24 februari is er geen school.
Ik sluit deze reeks aan activiteiten af met het bezoek van
de inspecteur aan onze school op maandag 9 maart. Het is
een regulier jaarlijks bezoek.
Na het bezoek van de inspecteur zijn er natuurlijk nog
meer belangrijke gebeurtenissen in de school. Maar ik kijk
tegen die tijd weer vooruit en zet het voor u op een rij.
Ter afsluiting van mijn stukje wens ik u en het gezin heel
goede feestdagen. Een goede en gezegende tijd.
Verder ook de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuw bestuurslid
Sinds 10 december j.l maak ik, Hadewych Lammers, deel
uit van het bestuur. Ik zal mij daar bezighouden met
Communicatie, PR en fondsenwerving. Een uitdagende taak,
zeker nu de plannen voor de nieuwbouw in de
uitvoeringsfase beginnen te komen. Er zijn rond de
nieuwbouw veel momenten waarbij het van groot belang is
dat er goed gecommuniceerd wordt, uiteraard binnen de
school en naar de ouders toe, maar ook bijvoorbeeld in het
contact met de buurtbewoners. Ik zie de nieuwbouw als
een goede gelegenheid om als school meer naar buiten te
treden en te laten zien waar Vrije School Michaël voor
staat. Daarnaast wil ik de komende tijd onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om extra fondsenwerving te doen
voor de nieuwbouw.
Voor mijn bijdrage aan het bestuur kan ik gebruik maken
van mijn ervaring als projectleider bij Ideëel+, een
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organisatiebureau dat o.a. publiekscampagnes,
bijeenkomsten en evenementen organiseert voor non-profit
organisaties en overheid. In het verleden heb ik
bijvoorbeeld festivals georganiseerd voor o.a. Unicef,
Stichting Kinderpostzegels en VluchtelingenWerk
Nederland. Eén van de recentere projecten waar ik aan
gewerkt heb was het lespakket ‘Ga voor gezond!’ voor
basisscholen waarbij een gezonde leefstijl centraal staat.
Momenteel ben ik nog met zwangerschapsverlof maar
vanaf februari ga ik weer aan het werk.
Ik heb op de Vrije school in Zeist gezeten, van de
kleuterklas tot en met de examenklas. In de examenklas
heb ik mijn man leren kennen die van de Vrije school uit
Breda kwam.
Na mijn schooltijd ben ik Engels gaan studeren aan de
Universiteit van Amsterdam. In 1998 ben ik daar
afgestudeerd. Wij zijn na tien jaar in Amsterdam te
hebben gewoond naar Bussum verhuisd, mede vanwege de
Vrije School.
Ik heb drie kinderen, de oudste zit bij Juffie Jeanine in
de eerste klas. De jongste twee, waarvan de jongste nu
drie maanden is, komen over een paar jaar naar school.
Na de kerstvakantie verschijnt er weer een Bouwstenen
waarin wij concrete oproepen zullen doen aan ouders om
mee te helpen met verschillende aspecten rond het
realiseren van de nieuwbouw. Mocht je met mij van
gedachten willen wisselen over communicatie, PR of
fondsenwerving dan ben ik regelmatig op het schoolplein te
vinden. Per telefoon ben ik bereikbaar op 06-11391473 of
per mail: hadewychlammers@hotmail.com.

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.

Mededelingen vanuit de ouders
Beste Allemaal
Via de schoolbel wil ik reageren op wat ik las in de
schoolbel nr 568 over de adventspost. Ik vind dat een heel
mooi idee en ik denk ook zeker dat het een goede zaak is
om kinderen te leren aan een ander te denken en elkaar
goede dingen toe te wensen.
Wanneer je iemand schrijft denk je na over wat je
schrijft. Je staat even stil bij de ander, wat zou hij/zij
fijn vinden om te lezen.
Ik heb al heel jong geleerd dat post prive is. Dat ik niet
zonder toestemming iemands brief mag lezen. Die is 'niet
voor mijn ogen bestemd'.
Dat is wat ik mijn kinderen ook leer. Het is denk ik een
kwestie van vertrouwen. En juist dat is wat wij onze
kinderen willen leren, dat we elkaar kunnen vertrouwen. En
dan is zo'n initiatief om elkaar in de adventstijd brieven te
schrijven een mooi moment.
Wat ik dan ook echt jammer vind, is dat de post bekeken
en beoordeeld wordt op inhoud, door kinderen 'voor wiens
ogen de post niet bedoeld is'. Je zou het censuur kunnen
noemen. Moeten wij als volwassenen de kinderen niet het
goede voorbeeld geven en ze vertrouwen in wat ze doen?
Kinderen die er desondanks misbruik van maken vallen denk
ik toch wel door de mand.
Ik zou het dan ook een goed voornemen vinden om volgend
jaar, deze traditie voort te zetten en de kinderen van de
vijfde klas als postbode de brieven te laten bezorgen. Op
die manier komen alle klassen een keer aanbod en leren de
kinderen dat je met zorg en vertrouwen met elkaar om
gaat.
Ik wens iedereen een heel mooie kerst en een goede
jaarwisseling toe.
Ninousha Holst

Beste Ouders,
Kijkt u nog even bij de gevonden voorwerpen want deze
gaan weg in de kerstvakantie.
Bedankt
Nelly
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Stompjes kaarsvet gezocht
Beste allemaal,

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.

Het is weer lichtjes tijd, in donkere hoekjes branden de
kaarsen.
Eduard maakt graag zelf kaarsen, maar wij zijn door onze
stompjes kaarsvet heen.
Als je zelf de oude stompjes niet nodig hebt zouden jullie
dan het oude kaarsvet voor Eduard (klas 4) willen bewaren,
alle kleuren en soorten vet zijn welkom.
Groet Erica, moeder van Eduard (klas 4) en Arvid (klas 6).

Meditatie in de dertien heilige nachten

Taartverkoop Kerst

Bij de meditaties die uitgaan van de antroposofische
vereniging in de kerstperiode van vorig jaar hebben ruim
30 mensen deelgenomen, zodat we met vreugde mogen
vaststellen, dat deze activiteit in een behoefte blijkt te
voorzien.

Boterkoek
Tulband
Sachertorte
Gevulde Speculaas
12 Cakejes
12 Geglazuurde Cakejes
Appeltaart
Appelkruimeltaart
Cake
Gembercake

Het is hierbij de bedoeling, dat we eenmaal bij elkaar
komen om als groep de leidraad voor de 13 nachten
toegelicht te krijgen; aan de hand van deze leidraad bezint
iedereen persoonlijk zich thuis op de inhoud hiervan op
eenzelfde moment van meditatie.

€6.00
€8.00
€9.50
€9.50
€3.50
€4.50
€7.50
€7.50
€6.00
€6.50

Bestellen kan via mail: frodothefirst@gmail.com
Dit jaar willen we de traditie van meditaties tijdens de
kerstperiode voortzetten en aansluiten bij de inhouden van
de ledenavonden, waar de grondsteenspreuk centraal
staat. Het is echter de bedoeling dat men ook aan deze
meditatiegroep kan deelnemen zonder de ledenavonden
bijgewoond te hebben.

Fijne kerst. Arvid

Als uitgangspunt voor de meditaties is gekozen voor de
kenmerkende werkingssferen van de Engel-Hiërarchieën.
Op maandagavond 22 december zal Job de Raadt daarover
een inleiding houden voor diegenen die aan de
meditatiegroep willen deelnemen. Er zal ter begeleiding
van de meditaties weer een leidraad worden gemaakt die
tegen printkosten te verkrijgen is.
Op maandagavond 5 januari willen we deze
meditatieperiode afsluiten als onderdeel van de
Driekoningen-viering (deze keer dus na 12 nachten).
Plaats van beide bijeenkomsten: Antroposofisch
Therapeuticum, Comeniuslaan 14 Naarden.
Tijd: 20.15 – 22.00 uur.
Graag vooraf aanmelden i.v.m. het aantal te printen
exemplaren.
Informatie en opgeven bij Job de Raadt, 035 – 52 56 308
of deraadt.prior@kpnplanet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2008
Donderdag 18
Vrijdag 19
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Vrijdag 16
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

Kerstviering
Kerstspel
Kerstvakantie

Hele school uit om 13.15 uur
Eerste opvoering om 10.00 uur, tweede om 13.00 uur

Studiedag
Driekoningenspel

School is vrij
Aanvang 19.30 uur

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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