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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is een beetje druk. Nelly is ziek. Natuurlijk erg lastig
voor Nelly. Ze heeft griep. Van harte beterschap.
Nelly wordt door velen gemist, vooral door de kinderen.
Van wie krijgen ze nu het sopje? Wie helpt met het
kopiëren?
Er stonden vanochtend 23 berichten op het
antwoordapparaat. Wat ik merkte was dat veel berichten
gedaan worden vanuit de vanzelfsprekendheid dat Nelly
het hoort en automatisch weet wie u bent, waar uw
kind/eren zitten, wat het telefoonnummer is en wat er nu
moet gebeuren. Helaas, ik weet dit niet. Het koste me
alleen al drie keer opnieuw afluisteren om naam en
ingesproken telefoonnummer goed te horen. Ja, we zijn op
dit moment moeilijk bereikbaar. Het lukt niet om alle
inkomende telefoontjes aan te nemen. Sorry voor het
ongemak.
Ik heb vorige week een aankondiging voor een oudercursus
onder leiding van Carien Huijzer in de schoolbel
opgenomen. In deze schoolbel ziet u deze oproep nogmaals.
In de vorige aankondiging waren de kosten voor de cursus
niet opgenomen. Nu wel.
Overal in de school ziet u affiches hangen voor onze Open
Dag van zaterdag 7 februari. U bent van harte uitgenodigd.
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.

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.
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
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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.

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.

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.

Oppas gezocht
Wij zijn op zoek naar een lieve oppas die in de vroege uren
voor 2 kindjes wil zorgen.

De kosten zijn 130,- euro inclusief cursusmap.
Opgave bij Edith Blom 035-5336158 of
info@vrijeschoolmichael.nl

De oppastijd is van 6.00 tot 8.00 uur, eventueel tot 8.30
uur als ze ook naar school worden gebracht (VSM).
Om 7.00 uur worden de kindjes gewekt om na het wassen
en aankleden gezellig met z’n allen te ontbijten. Om 8.00
uur gaan ze naar school.
Wij zijn bereikbaar per telefoon, 06 – 47 154 354 of email
ilsevankooten@zens.nl Wij wonen in Hilversum.
Met hartelijke groet,
Ilse van Kooten
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2009
Vrijdag 16
Februari 2009
Dinsdag 3
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

Ouderavond klas 5
Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)

Aanvang 20.00 uur

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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