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Mededelingen van de directie
Beste Ouders,
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die wij u in de
vakantie gestuurd hebben, is Frans de Lange wegens ziekte
momenteel niet op school. Daarom in deze Schoolbel een
stukje van het Bestuur, waarin we willen toelichten waar
we op dit moment mee bezig zijn.
Tijdens de meivakantie zijn we op zoek gegaan naar een
interim directeur die de meest dringende werkzaamheden
van Frans de Lange tijdelijk over kon nemen. Wij hebben
haar gevonden in Eveline van Ommeren. Zij zal zich in de
volgende Schoolbel kort aan u voorstellen. De interim
directeur zal twee dagen per week voor onze school
beschikbaar zijn. In die tijd zal zij zich met de
belangrijkste taken die er zijn bezighouden. Op de
momenten dat zij er niet is zal, voor urgente zaken, als
waarnemend directeur Marit Brand optreden.
Het bestuur is momenteel hard bezig met het zoeken naar
een vervanger voor de eerste klas, omdat Jeanine Boon
helaas onze school gaat verlaten.
Op de algemene ouderavond van 10 juni zullen we de
formatie voor het komende schooljaar aan u presenteren.
Nieuwbouw
De eerste tekeningen van het Definitief Ontwerp zijn
gisteren door de architect aan het bouwteam en het
bestuur gepresenteerd. Deze week worden de tekeningen
aan het team voorgelegd. In de week na Hemelvaart komt
er een volgende editie van de Bouwstenen uit, waarin we de
nieuwe school ook aan u presenteren. Het bouwteam en het
bestuur zijn erg blij met het mooie ontwerp dat er nu ligt!
Tijdelijke huisvesting
Voor de meivakantie is er een aantal keer bericht over de
tijdelijke huisvesting. Er was toen sprake van dat we twee
klassen zouden moeten onderbrengen in de Brede School.
Een aantal ouders heeft een alternatief plan opgesteld om
te kijken of het toch mogelijk is alle klassen, de
peuterspeelzaal en de naschoolse opvang onder te brengen
in de Michiel de Ruyterschool. Het plan wordt nu
voorgelegd aan de SKBNMM en vervolgens aan de
gemeente, om te kijken of het inderdaad haalbaar is. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang hiervan. Het zou

natuurlijk mooi zijn als het lukt de hele school en de
kinderopvang op één plek te huisvesten!
Het Bestuur is nog dringend op zoek naar versterking.
Onderstaand vindt u de vacature.
Met vriendelijke groet,
Hadewych Lammers, namens het Bestuur

Mededelingen vanuit het bestuur
Vacatures Bestuur St. Vrije School Michaël
Onze school is een zelfstandige organisatie. Dat brengt
verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van
personeel, financiën en tal van andere beleidsterreinen.
Het bestuur van de Stichting Vrije School Michaël bestaat
uit mensen die het Vrije School onderwijs een warm hart
toedragen. Vanuit een professionele achtergrond dragen
zij binnen het Bestuur zorg voor bijvoorbeeld
personeelszaken, financiën of PR. Het Bestuur is niet een
uitvoerend orgaan. Beleidsvoorbereiding en –uitvoering ligt
bij de Directeur en de medewerkers van de school. Het
Bestuur is primair voorwaardenscheppend en toetsend: de
(materiele) omstandigheden creëren zo dat het Vrije
School onderwijs plaats kan vinden. Het Bestuur zal zich
minder gauw met de pedagogisch/didactische aspecten van
het onderwijs bezig houden.
Op dit moment zoekt het Bestuur dringend naar mensen
die vanuit betrokkenheid en respect voor het Vrije School
onderwijs mee willen werken aan verdere
professionalisering.
Profiel:
•
Ervaring met bestuur en beleid in een
onderwijsinstelling, (non-profit) organisatie of in
het bedrijfsleven;
•
Deskundig op tenminste één van de gebieden
financiën, personeelszaken, materiele
instandhouding, communicatie, fondsenwerving;
•
Bij voorkeur geschikt om op te treden in de
functie van vice-voorzitter, vice-secretaris of
vice-penningmeester;
•
In staat om te luisteren en tot een gesprek te
komen met betrokkenen in en om de school;
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•
•
•

In staat om helder te communiceren in woord en
geschrift;
Affiniteit met het Vrije School onderwijs en/of
de antroposofie;
Bereidheid gemiddeld tenminste een dagdeel in de
week in te zetten voor de school.

Gezien de huidige samenstelling van het Bestuur worden
vrouwen bij uitstek uitgenodigd om te reageren.
Bel of e-mail voor een oriënterend gesprek met
Giel Verbeeck (voorzitter), 06 48 114 365,
gverbeeck@treevelop.nl
Het Bestuur zoekt verder contact met professionals die
de school incidenteel willen ondersteunen, ondermeer op
bovengenoemde beleidsterreinen. Als u op dit moment
(nog) geen bestuursfunctie ambieert, maar wel uw
expertise ter beschikking wilt stellen, neem dan ook even
contact op.
Het bestuur

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.

Informatie over de avondvierdaagse
Goed lezen en bewaren!
De avondvierdaagse start op maandag 25 mei en duurt t/m
donderdag 28 mei.
De start vindt plaats, alle vier de avonden, bij de sportclub
" Allen Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de
sportvallei).
- De 5 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om
18.30 uur en op donderdag om 18.45 uur.
- De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.00 uur.

Iedereen graag een kwartier eerder aanwezig !
Voor de nieuwkomers het volgende:
Bij sportclub AW aangekomen, loop je de trap omhoog.
Boven gekomen staat een bord met daarop het veld
getekend, onderverdeeld in vakken met nummers. Je zoekt
onze schoolnaam en loopt vervolgens naar het veld. Op het
veld staan de begeleiders op je te wachten.
Het veldnummer is voor alle 4 de avonden hetzelfde.

Ophalen:
De ervaring heeft geleerd dat de kinderen aan het einde
van de route de groep verlaten en met hun ouders
meegaan.
Het is voor ons dan niet meer mogelijk de kinderen bijeen
te houden.
Maak daarom goede afspraken met uw kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
De kinderen die daar opgehaald worden moeten er zelf
voor zorgen dat ze de begeleiding niet uit het oog
verliezen.

Nog wat andere tips:
• Kom zoveel mogelijk op de fiets, parkeren is
problematisch.
• Neem weinig snoep mee, hier krijg je alleen maar dorst
van.
• Citroen met pepermunt in een zakdoek gewikkeld s.v.p.
niet meer meegeven! Dit beschadigt het
glazuur
van de tanden.
• Neem voldoende drinken mee.
• Gooi geen afval langs de weg (!), trek niet aan bomen of
struiken e.d.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse of er wordt
gelopen.
Het is voor ons niet mogelijk iedereen hiervan op de
hoogte te stellen.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• Indien er runderen lopen, jaag ze niet op.
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Hiervoor zoeken wij nog een paar ouders!! Je kunt je
hiervoor opgeven bij Marrit Arbeek en Sandra
Westerveld.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
De kosten bedragen € 6,- per persoon, te voldoen bij de
leerkracht.
De inschrijving loopt vanaf maandag 20 april en sluit op
vrijdag 15 mei.
Op de laatste avond is het mogelijk de lopers te belonen
met een traditionele bos bloemen.
De groep verzamelt op het Wilhelminaplantsoen, waar de
muziekkorpsen zich tussen de scholen voegen.
Op het plantsoen is het dan een drukte van belang.
Vanaf 20.00 uur lopen we in een stoet richting eindpunt
(het startveld).
De hele groep loopt naar het veld alwaar de medailles
worden uitgereikt.
We hopen op net zo'n gezellige sfeer als voorgaande jaren.
Wij hebben er reuze zin in!
Net als vorig jaar is er voor iedereen een school-t-shirt.
Marrit Arbeek (035 6936257) en Sandra Westerveld (035
6245500)
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Voorbode van Pinksteren
Het laatste feest dat met Pasen samenhangt is Pinksteren.
Het begon met Carnaval, 40 dagen voor Pasen. 40 dagen na
Pasen is het Hemelvaart. En vijftig dagen na Pasen wordt
Pinksteren gevierd. Het woord Pinksteren is afgeleid van
Pentacoste- de vijftigste dag.
Met hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus werd
opgenomen in de hemel. Na zijn herrijzenis met Pasen
verlaat hij dan de aarde. Niet alleen zijn geest gaat naar
de hemel, ook zijn lichaam neemt hij mee. Van Jezus is
nooit iets tastbaars terug gevonden. Nadat de fysieke
dood overwonnen was, moest al het tastbare verdwijnen om
de mens de gelegenheid te bieden hem in hun hart voort te
laten leven. Niet gebonden aan een specifieke plek maar
overal ter wereld zou dat dan mogelijk zijn. Het
Pinksterfeest is moeilijk te beschrijven. De bijbel zegt het
zo; 'een geluid van een enorme windvlaag was hoorbaar en
er vertoonden zich tongen als van vuur. Toen de apostelen
naar buiten kwamen en voor de menigte, die uit vele
nationaliteiten bestond begonnen te spreken, kon iedereen
ze verstaan.” Ze doopten duizenden mensen, dat was het
begin van de christelijke kerk, en daarom is het nog steeds
een belangrijk feest en duurt het als Kerst en Pasen twee
dagen. Pinksteren gaat over het samenwerken, samen
spreken, het samen zijn.

takken werden vastgemaakt en daar werd in mei omheen
gedanst. Met het lint heeft de mens op aarde verbinding
met de kosmos.
Op de Vrije school wordt met Pinksteren ook gedanst om
de meiboom, de linten worden in prachtige vormen
geweven. Het vraagt van de kinderen een nauwe
samenwerking om dat voor elkaar te krijgen.
En juist door deze samenwerking met de ander kun je
jezelf blijven zonder te verdwijnen in de groep.
Een mooi Pinksterfeest !
Namens het college, Karen Bosman.

Er wordt wel gezegd dat Pinksteren het begrijpen van
Pasen is. Met een doel voor ogen is het lijden draaglijk en
sta je vervolgens op. Met Pasen overkomt het een ander,
maar als deze zingeving in jezelf gaat leven, ga je er ook
iets meedoen. Het is het feest van het bewustzijn als mens
en het feest van de vrijheid.
Dit kun je ook afleiden uit het feit dat met Pasen de
beelden c.q. symbolen nog uit de natuur gehaald worden en
met Pinksteren verondersteld wordt dat de mens zelf in
actie komt.
De meiboom is dan ook geen echte boom maar een beeld
door de mensen gecreëerd. Het is een lange paal met linten
eraan. De bloemen die gebruikt worden, zijn ook zelf
gemaakt met papier waar de mensen vroeger het hele jaar
restjes voor verzamelden.
Bij de kinderen wordt het pinksterfeest gevierd door ze
als bruid en bruidegom in een kring rond te laten gaan. De
bruidegom is Christus als bruidegom van de ziel en de
bruid is de lentebruid. Een huwelijk als symbool van de
groeikrachten en een verbond van samenwerking.
De kinderen worden met bloemen omhangen en krijgen
kransen in het haar. De bruid en bruidegom staan in de
kring met een mand vol bloemen en delen die aan ieder kind
uit. Daarmee verbind ze zich met die ander.
De Meiboom is het symbool voor een heilige boom, met de
wortels in de aarde en de bloesems en de kruin naar de
hemel gericht. Veel dorpen hadden een speciale boom, een
meiboom, waar 12 linten van verschillende kleuren aan de
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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.

Mei Doe-Markt
"Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje"
Dit jaar willen we onze fijne tuin betrekken bij het
evenement van onze jaarlijkse Paas Doe-markt. Om wat
meer zekerheid met betrekking tot het weer te hebben
verschuiven we de markt naar MEI en wordt het een MEI
DOE-MARKT.
Op zaterdag 16 mei zal de Mei Doe-Markt plaatsvinden en
we hopen dat we met heerlijk weer veel in de tuin zullen
zijn.
Zoals gebruikelijk zijn er verschillende kramen met o.a.
speelgoed, poppen, jaartafel-artikelen, stenen/mineralen,
boeken, verkleed-kleren en een informatiestand over onze
speelzaal. De kinderen kunnen knutselen voor Pinksteren,
poppenkast/tafelspel kijken, zich laten schminken, dansen
en er is een clown. Verder is er een loterij, levende muziek
en het befaamde restaurant met koffie/thee, taart,
broodjes, soep en lekkere hapjes.
Het is een leuke gelegenheid om samen met uw kind(eren)
de peuterspeelzaal te zien en aan de activiteiten deel te
nemen.
Datum:
Tijd:
Plaats:

zaterdag 16 mei
10.30- 14.00 uur
Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje,
Kamelingh Onnesweg 2
(ingang Liebergerweg),
1223 JK Hilversum,
Tel: 035-6838543.
www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Mei 2009
Maandag 18
Dinsdag 19
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 24
Donderdag 25
Donderdag 25 en vrijdag 26
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren

Aanvang 20.00 uur: gaat niet door!!
Aanvang 20.00 uur
Geen school

Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan
Musical
Musical

Geen school
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur
Musical uitvoering klas 6 voor de klassen van school, ‘s ochtends
Voor familie, vrienden en bekenden van klas 6, tijden komen nog

Begin grote vakantie
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