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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het nieuwe jaar 2009 laat zich van een mooie kant zien
met mooie heldere winterdagen maar vooral met veel
schaatsplezier. Deze eerste kennismaking met dit nieuwe
jaar belooft veel goeds voor dit jaar. Ik hoop dat het een
helder en constructief jaar wordt met heel veel vreugde
en plezier. Voor u allen de allerbeste wensen.
Ook de jaarwisseling is erg goed verlopen. Vorig jaar zagen
we nogal wat schroeiplekken van vuurwerk en vernielingen
aan schoolgebouw en schoolomgeving. Dit jaar is de
jaarwisseling uitermate positief verlopen. Geen enkel
incident. Iedereen die meegewerkt heeft aan onze
doelstelling om dit jaar elk incident te voorkomen moet ik
enorm bedanken. Ik denk dan aan Nelly en Ruud, de
buurtbewoners, de kinderen die rondom de school wonen.
Dank jullie wel
Een nieuw jaar nodigt ook uit om nieuwe voornemens te
maken. Ik wens ons toe dat we, ondanks alle dagelijkse
beslommeringen, koers kunnen houden, zicht blijven houden
en werken aan die thema’s die voor de ontwikkeling van de
school van belang zijn. Het wordt wederom een spannend
jaar, vooral spannend op het gebied van onze huisvesting.
Open dag.
Ik heb u in de vorige schoolbel al geïnformeerd over de
Open Dag van zaterdag 7 februari. Iedereen is tussen
09.45 en 13.00 uur van harte welkom. Maar het is vooral
een open dag voor ouders, vrienden, familie en kennissen,
niet specifiek voor kinderen. Wel is er een kleuterklas
open, zodat de kleintjes die meekomen, even kunnen spelen
terwijl de ouder informatie krijgt over onze school. Op
deze dag zijn er workshops waarin leerkrachten vertellen
over onze school en het vrije school onderwijs. U kunt daar
uw vragen stellen en met leerkrachten en andere ouders in
gesprek komen. Ook is er een informatiestand met
praktische informatie en aanmeldingsformulieren. In de
zaal zal een restaurant ingericht worden met koffie, thee
en muziek. Vorig jaar hebben we veel bezoekers op onze
open dag mogen begroeten. Ik hoop dat het dit jaar
overtroffen wordt en het een drukke en gezellige dag

wordt waarin er intensief gesprek is over onze school.
Zegt het voort.
Tot slot treft in deze schoolbel een aankondiging aan van
een cursus: Communicatie in de opvoeding. Opvoeding als
ontwikkelingsweg. Een cursus door Carien Huijzer.
Een aanrader!
Een goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen

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 ouderkoor
Het ouderkoor heeft een bijzondere plek in de school.
Tijdens jaarfeest vieringen dragen de stemmen van ouders
bij tot een mooie sfeer.
Wij zijn reeds weer gestart met een cyclus van 6
donderdagen tot de krokusvakantie. Als je mee wilt doen
kun je vanaf a.s. donderdag nog instappen. We werken deze
periode aan stemvorming en winterrepertoire.
Van krokusvakantie tot Pasen is er weer een cyclus van 6
donderdagen waarin we werken aan Paasrepertoire. Je
kunt je als vast koorlid aanmelden maar je kunt je ook
alleen voor een cyclus aanmelden. Voorwaarde is dat je
iedere repetitie aanwezig bent. (behalve natuurlijk bij
ziekte)
Met vriendelijke groet,
Karen Bosman
6936572
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Communicatie in de opvoeding
Opvoeding als ontwikkelingsweg
Een cursus door Carien Huijzer
In deze cursus wordt opvoeden
gezien als een ontwikkelingsweg
voor volwassenen.
Bij het opvoeden rijzen bij elke
leeftijdsfase nieuwe vragen.
Wat te doen als het kind alles
zelf wil doen, terwijl je haast
hebt of als het driftig wordt?
Hoe reageer je als kinderen
ruzie hebben? Als kinderen niet willen slapen? Als ze niets
aan je vertellen, terwijl er wel wat aan de hand is? Hoe
geef ik grenzen aan die serieus worden genomen? Hoe ga ik
om met een partner met een andere opvoedingsvisie? Hoe
ga ik om met mijn emoties? Enzovoort.

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.
Geen berichten deze week….

In de cursus gaat het erom voor jezelf helder te krijgen
hoe je een fijne relatie kunt opbouwen en onderhouden
met je kinderen en hoe plezier te hebben in opvoeden.
Er zijn 7 bijeenkomsten met theorie, oefeningen en
training van communicatieve vaardigheden en reflectie op
de eigen situatie. De volgende onderwerpen komen onder
meer aan bod:
het inleven in kinderen
de verschillende leeftijdsfasen,
het aangeven van grenzen,
het omgaan met conflicten,
de eigen ongewenste blokkades en patronen.
omgaan met opvoeders met een andere visie
De deelnemers krijgen een uitgebreide handleiding waarin
de communicatieve vaardigheden staan beschreven met
oefeningen.
Carien Huijzer is moeder van 4 kinderen en geeft sinds
1992 communicatiecursussen, trainingen aan ouders,
leraren en kinderen, voor scholen en voor teams in
organisaties. Daarnaast geeft ze individuele
therapeutische begeleiding, relatietherapie en begeleiding
bij conflicten. Zij geeft dit schooljaar op de Vrije School
Michaél de studiedagen voor de leraren over communicatie.

De cursus wordt gegeven op de vrije school Michaél op de
volgende data: donderdagavond 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 23/4,
14/5, 4/6 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Opgave bij Edith Blom 035-5336158 of
info@vrijeschoolmichael.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2009
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

Driekoningenspel

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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