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Mededelingen van de directie

Religieuze opvoeding, hoe-zo ?

Beste ouders,

We geven onze kinderen graag zoveel mogelijk goeds mee.
Voor hun ontwikkeling proberen we ze daarom, onder
andere, een veilig thuis, goede voeding en -scholing, en
zoveel mogelijk “schoonheid” te bieden.
Maar wat voor invloed heeft daarnaast de omgeving op
hen?
Daar missen we toch geregeld de voorbeelden van respect
of eerbied voor natuur en medemensen.
Toch blijken mensen die de goede voorbeelden wel “met
de paplepel ingegoten kregen”, daar vaak dankbaar voor te
zijn..
Wat wil je als opvoeder op dat gebied nu zelf inzetten?
En hoe doe je dat dan?
In elk geval kun je door een waarachtige religieuze
opvoeding kinderen eerbiedskrachten meegeven.
Hoe zou een religieuze opvoeding er uit kunnen zien die
past bij onze tijd, waar we toch in vrijheid en met zoveel
mogelijk bewustzijn om willen gaan met onze levensvragen?

Een nieuwe periode is gestart. Wat mij betreft mag de
lente komen. Ik ben er wel aan toe.
Ik hoop dat iedereen ongeschonden uit het carnavalsfeest
is gekomen en dat ook de wintersport geen lastige sporen
heeft nagelaten.
Voor mij is deze eerste week meer dan druk geweest. Wat
normaal in vier dagen gebeurt, moest nu in twee dagen
geperst worden. Alleen al het aantal mails heeft me een
dagdeel gekost. Het is niet helemaal gelukt. Daarom blijft
dit stukje in de schoolbel ook kort.
Ik hoop dat ik volgende week meer rust heb om over het
wel en wee van de school te schrijven.
Een goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

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.

Hierover wil Els IJsselmuiden, geestelijke van De
Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing
in Bussum, met u van gedachten wisselen, na een inleiding
over dit onderwerp.
Wanneer: Op dinsdag 10 maart van 20.00 – ca. 21.30 uur
Waar: in de Vrije School Michaël, Esther de Boer van
Rijklaan 22, Bussum
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Meer weten over het hoe en waarom
van de Vrije School?
Doe mee met een cursus in 6 avonden.
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 Moldau voor kinderen
Op zaterdag 7 maart geeft het orkest van Toonkunst een
concert in de Wilhelminakerk in Bussum.
Gespeeld wordt de Moldau van Smetana. Eerst wordt het
moldau-verhaal verteld door mijnheer Smetana, is er uitleg
over de instrumenten en dan is er de uitvoering.
Na afloop mogen de kinderen om een persoonlijke uitleg
vragen, om een demonstratie van een of meer instrumenten
en proefspelen.
De kosten zijn 5 euro per persoon.
Kaarten zijn per e-mail te reserveren via
www.toonkunstbussum.nl.
Van harte aanbevolen,
Rita den Boon, ex vrijeschoolouder.

Motto: Doen wat de kinderen doen en bespreken waarom.
Volwassenen die zelf niet op de Vrije School hebben
gezeten kijken soms met jaloerse blikken naar alle
heerlijkheden die de kinderen op de Vrije School genieten.
‘Kunnen wij dat nog niet een beetje inhalen?’, was de
vraag. Dat kan! Ouders van Vrijeschoolkinderen kijken
soms met verbazing naar alles wat hun kinderen op school
doen. ‘Kunnen we niet wat meer te weten komen over het
hoe en waarom?’ Dat kan! Zijn dat ook jouw vragen of wil je
bijvoorbeeld meer weten omdat jouw kindje nu in de
peuterklas of kleuterklas zit? Doe dan mee met deze
cursus.
In 6 avonden gaan we door de onderbouw van de Vrije
school.
Iedere avond een klas:
Les 1 Algemene ontwikkelingsfasen, pedagogisch
didaktisch model, beeldvorming, een sprookje schilderen.
Les 2 Wat is een eerste klasser, wat is een tweede
klasser, motorische oefeningen, een fabel, een legende
schilderen
Les 3 wat is een derde klasser, temperamenten, een
verhaal uit het oude testament schilderen
Les 4 wat is een vierde klasser, vormtekenen, een verhaal
uit de germaanse mythologie schilderen
Les 5 wat is een vijfde klasser, waarnemend tekenen, een
verhaal uit de griekse mythologie schilderen
Les 6 wat is een zesde klasser, algebra en meetkunde, een
verhaal uit de middeleeuwen schilderen
De cursus wordt gegeven door Jet Nijhuis. Lange tijd is
zij Vrije schoolleerkracht geweest. De laatste jaren
begeleidt ze leerkrachten, geeft cursussen over het Vrije
Schoolonderwijs, organiseert schildercursussen en vertelt
over motieven uit sprookjes en mythologieën.
Cursusdata: 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur
Plaats: Vrije School Michael • Bussum
Kosten: € 75,- • inclusief materialen
Opgeven of meer info bij Barbara Wilkes
barbara@bohilbeheer.nl of 06-54 95 36 94
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2009
Dinsdag 10
Dinsdag 31
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Woensdag 15
Maandag 20
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Maandag 11 t/m vrijdag 15
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond voor alle
ouders van de school
Ouderavond
kleuterklassen

Thema: religieuze opvoeding

Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Personeelsuitje
Meivakantie

Studiedag
Kamp 6de klas
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 2de klas
Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan

Aanvang 20.00 uit

Gesprekken met ouders: woensdagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: maandagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: woensdagmiddag 14.00 / 16.00 uur
School vrij

School vrij
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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