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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen vanuit het bestuur
Beste ouders,
Het bestuur heeft, in samenwerking met het team, een
nieuwe interim directeur gevonden. Frank de Kiefte zal in
de periode tot aan de zomervakantie en misschien ook
daarna deze functie vervullen. Hieronder vindt u een korte
beschrijving van hem:

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.

Opmaat nieuwe schooljaar
Beste ouders,

Frank de Kiefte (1959) werkt sinds 1980 binnen
vrijescholen in Delft en (later) in Den Haag. Eerst als
leraar, later als schoolleider (op achtereenvolgens twee
scholen). Sedert 2001 werkt hij ook voor Hogeschool
Helicon als praktijkbegeleider zij-instroom en docent
nascholing. Hij is mede-ontwikkelaar van de leergang
opleiden in de school. Hij heeft meegewerkt aan de
publicaties ‘Rekenen in beweging’, ‘De bronnen van het
leren’, ‘Ik zie rond in de wereld’ en ‘In gesprek over leren
en didactiek’. Sedert 2007 werkt hij parttime als
onderwijsconsulent bij de Begeleidingsdienst voor
vrijescholen.

Het team van de vrije school Michaël wenst jullie allen een
heerlijke en ontspannen zomervakantie toe!
Dank voor alle blijken van betrokkenheid, hulp en steun in
het afgelopen jaar en met name in de afgelopen maanden!
Graag nodigen we jullie uit voor een gezamenlijke opmaat
van het nieuwe jaar met ouders en team op:
MAANDAGAVOND 17 AUGUSTUS van 19.30 uur tot
21.00 uur.
Een hartelijke groet van het team.

Frank de Kiefte zal slechts een of enkele dagen per week
op school kunnen zijn. Daarom zult u als ouder in de
praktijk meestal met waarnemend directeur Marit Brand
contact hebben. In mijn laatste brief (per e-mail
verzonden) was in dit verband een vergissing geslopen.
Op school moet iedere dag een waarnemend directeur
aanwezig zijn als er geen directeur aanwezig is. In de
komende periode fungeert in dat geval Marit Brand iedere
schooldag dag als waarnemend directeur. Indien zij ook
niet op school aanwezig is kunt u aan onze conciërge Nelly
Lodewijkx vragen wie op deze dag waarnemend directeur
is.
Het inhoudelijke verslag van de ouderavond moet helaas
nog even op zich laten wachten. Wij zullen het echter zo
spoedig mogelijk verspreiden.

Afscheidsdag klas 6,
woensdag 1 juli van 8.45 tot 10.00
Deze dag nemen we afscheid van onze dierbare 6de klas!
Alle kinderen van klas 1 t/m 5 nemen deze dag een bloem
mee. Alle bloemen worden die dag samengevoegd tot 23
bloembossen. Deze bossen worden tijdens het afscheid
door leerlingen van klas 1 t/m 5 aan de 6de klassers
gegeven. 6de Klassers zullen tegen 10.00 met de bloemen
door een bloemenboog lopen terwijl de hele school voor
hen een afscheidslied zal zingen.
Ouders van klas 6 zijn vanaf 8.45 welkom deze
afscheidsceremonie bij te wonen.
Namens het Team
Karen

Met vriendelijke groet,
Giel Verbeeck
Voorzitter Bestuur

Vrijdag 3 juli schoonmaakdag!
Op vrijdag 3 juli moeten we alle ruimtes, ook buiten de
klaslokalen tussen 8.30 en 14.00 schoonmaken . Hulp van
ouders wordt hierbij gevraagd. Ben je klaar in het
klaslokaal van je eigen kind of is daar al genoeg hulp die
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dag kom dan helpen met het schoonmaken van oa de
gangen, wc tjes, hal, ruimte onder de trap, ouderruimte,
keuken etc…
Voor schoonmaakmiddelen wordt zoveel mogelijk gezorgd
maar we zijn met veel. Neem daarom ook eigen emmertjes
etc mee zodat we niet op elkaar hoeven te wachten. In de
hal komt binnenkort een intekenlijst te hangen. Alvast
bedankt!

uit klas 4 op de saxofoon. Chaja uit klas 5 die helemaal “a
capella” prachtig zuiver zong! Job uit klas 1 die piano
speelde. Valentine uit klas 4 op de cello. Sem uit klas 3 op
de keybord. Janne uit klas 3 met een fairytail op de cello.
Roos-Marie uit klas 3 met viool. Deva uit klas 5 op de piano
met een stukje muziek uit de film en last but not least een
veelbelovend schoolbandje samengesteld met kinderen uit
klas 4 en 6 met “Let it be” door Emma op piano, Marinda,
Rutger, en Nanne met gitaar. (Hidde met slagwerk was

Namens het Team,
Karen

zeilen)

Schoonmaken
Even een kleine anekdote over schoonmaken. Beatrix was
een klein prinsesje en ze woonde in een heus paleis in
Soest. Haar ouders hadden moderne ideeën. Haar moeder
dacht er zelfs over om het prinsesje naar de Vrije School
te sturen, maar dat hield Beatrix' pappa tegen. Ze vonden
een compromis. Breatrix ging naar de Kees Boeke school in
De Bilt of Bilthoven. Op die school was het de gewoonte
dat de kinderen allemaal meededen met het onderhoud en
schoonhouden van de school.
Niet een beetje de klas vegen en het bord schoonmaken,
nee nee, alles, gangen dweilen, wc's schoonmaken, the
works.
En zo kwam de dag dat Beatrix aan de beurt was om de
wc's schoon te maken. Ze weigerde categorisch. Dus moest
ze bij de bovenmeester komen. Daar stond ze in zijn
kamertje. Hij keek haar lang aan en zei toen:"Wat is de
reden dat jij geen wc's schoon wilt maken, Beatrix?"
Ze staarde hem recht in zijn ogen terug en zei:"Een
toekomstig koningin maakt geen plee's schoon!" Ze draaide
zich op haar hakken om en stevende de deur uit. Daar zat
de bovenmeester met zijn mond vol tanden. Hem stond
niets anders te doen dan Soestdijk te bellen. Hij kreeg
Bernard aan de lijn. "Beatrix is aan de beurt om de wc's
schoon te maken, maar ze weigert. Ze zegt dat een
toekomstig koningin geen wc's schoon hoeft te maken."
Heel even was het stil en toen zei Bernard:
"Een week lang de plee schoon laten maken!" en daarna hing
hij op.

Ga zo door knappe doorzetters! Volgend schooljaar is er
weer een Vaderdag concert en wel op 20 juni in onze
tijdelijke huisvesting!
Namens het Team,
Karen Bosman

Winkeltje laatste opening
Beste ouders, leerkrachten en kinderen,
Het einde van het schooljaar komt er al weer snel aan. Dit
betekent dat we elkaar weer bedankjes en
afscheidscadeautjes gaan geven.
Weet je dat je daarvoor heel goed bij "t Winkeltje"
terecht kan.
Denk eens aan alle mooie viltfiguurtjes, stenen en
steentjes, haarlinten, kleine spelletjes, armbandjes maar
ook allerlei soorten bijenwas krijtjes en potloden.
Maar misschien zoek je wel iets voor onderweg naar of
tijdens de vakantie, ook dan kun je genoeg leuke dingen bij
ons vinden, zoals: mandela kleurboekje, breivork,
weefstokjes of een jongleerbord.
Kortom: kom nog gauw even langs want wij hebben dinsdag
30 juni onze laatste verkoop ochtend.
Wie wij niet meer zien wensen we alvast een zeer
goede,warme zomervakantie toe.
Graag tot ziens !

Fleur en Alita
Ik hoop jullie allemaal te zien op vrijdag, als we met zijn
allen, gewapend met roze huishoudhandschoenen en
wonderdoekjes, als witte tornado's door de school gaan.
Een prachtig voorbeeld voor onze kinderen, dat als je met
zijn allen je schouders eronder zet, je samen bijdraagt aan
een schone, gezonde en energieke leefomgeving.
juf Suze

Mededelingen vanuit de redactie
Beste mensen,
Het zit er weer op: De laatste schoolbel van dit schooljaar.
Mijn eerste gehele jaar als redacteur. Volgend schooljaar
gaan we (Ruud en ik) vrolijk verder met in principe iedere
week een schoolbel als de kinderen naar school zijn.

Terugblik Vaderdagconcert
In deze drukke tijden lukte het velen toch nog de tijd te
nemen om met hun kind te genieten van een schitterend
Vaderdagconcert in de zaal. Er was veel belangstelling
onder de vaders. Er waren zelfs vaders van niet
musicerende kinderen! Een elftal kinderen samengesteld
uit bijna alle klassen lieten wat horen. We hoorden Daan

Een hele prettige zomervakantie, alle 6e klassers succes op
de volgende school en de rest tot augustus!
Jullie redacteur,
Eddy de Boer
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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.

Feest vrijeschoolbeweging

aanmeldingsformulier vinden. Vanaf 24-06 is er
eveneens informatie te vinden op de site van de
Stichtse Vrije School: www.svszeist.nl Je mag
ons natuurlijk ook mailen: post@svszeist.nl
Werkgroepen:
Er zijn inspirerende werkgroepen over vrijwel alle
vakken in de Bovenbouw, maar ook over antroposofie,
Spirituele Intelligentie (SQ), orientatielessen en
(leraren)meditaties. ( zie de site)
Geef je snel op. Het is ook leuk om bijvoorbeeld met het
hele college of met een groep 5e of 6e-klasouders te gaan
als opmaat voor het nieuwe schooljaar! Bij 9 of meer
aanmeldingen 10% korting.
De inschrijving voor de Conferentie is open tot 1
augustus.
Graag tot op de Conferentie en vast een fijne zomer
gewenst,
Danielle van Dijk,
Schoolleiding Stichtse Vrije School, Zeist

Vakantie in Bussum?

Op 09-09-09 is het Feest: De Vrijeschoolbeweging
bestaat dan 90 jaar en dat mogen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Het is ook de Dag van de Spiritualiteit waarop jullie met
je eigen kinderen en ouders inspirerende dingen
zouden kunnen doen of maken als gehele school. Zie:
www.dagvandespiritualiteit.nl
De bijbehorende (openbare) Conferentie over Spirituele
Opvoeding (twee dagen later) op vrijdagavond (20.0021.30) en zaterdag (9.30-16.30) wordt zeer
inspirerend. De zaterdag kan ook los gevolgd worden!
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist.
De lezing op vrijdagavond kan eveneens los gevolgd worden:
'Spiritual Education Worldwide' door James Pewtherer.
Hij is hoofd van de Pedagogische Sectie in Noord-Amerika
en komt speciaal voor deze Conferentie naar Nederland
met subsidie van de Iona Stichting. Hij houdt de lezing in
begrijpelijk Engels, zodat de taal geen barrière hoeft te
zijn. Komt allen en neem je vrienden mee!
- losse lezing: 7 euro (gewoon te betalen aan de zaal
zonder opgave vooraf)
- hele Conferentie 20 euro, inclusief lunch, koffie en
thee. Graag vooraf opgeven i.v.m. de
werkgroepindeling en de catering. Er is ook taart,
want het is feest!
- alle info (ook over de Conferentie) staat op de site:
www.dagvandespiritualiteit.nl Hier kun je een

Wie zouden het leuk vinden om een of twee weken(periode
17 juli t/m 31 juli) in ons heerlijke huis in Bussum vakantie
te vieren en............... om op onze lieve puppy Sinne te
passen?
Als het je aanspreekt, laat het zo snel mogelijk weten! Bel
ons:
035 6918860/06 46428262
Rico, Tjerk(middelbare school), Koen(klas 5) en Niels(klas
3) Posthuma
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.
Datum
Juli 2009
Woensdag 1

Donderdag 2
Vrijdag 3
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Afscheid 6e klas /
laatste schooldag
kleuters
Getuigschriften /
schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag
Begin grote vakantie

Jaarkalender schooljaar 2009 / 2010
Datum
Activiteit
Augustus 2009
Maandag 17
Studiedag
Maandag 17
Gezamenlijke opmaat
nieuwe schooljaar
Dinsdag 18
Eerste schooldag
Woensdag 19
Eerste schooldag
kleuters
Oktober 2009
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Herfstvakantie
Maandag 26
Studiedag
December 2009
Maandag 21 t/m vrijdag 1
Kerstvakantie
januari
Januari 2010
Maandag 4
Studiedag
Februari 2010
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Krokusvakantie
Maart 2010
Maandag 1
Studiedag
April 2010
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Paasweekend
Vrijdag 30 t/m vrijdag 14
Meivakantie
mei
Mei 2010
Maandag 24
Pinkstermaandag
Dinsdag 25
Studiedag
Juli 2010
Maandag 12 t/m maandag 23
Zomervakantie
augustus

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Opmerking

19:30 – 21:00 uur met ouders en team, bestuur en m.r.

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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