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jullie voor het vele werk dat is verricht om het
allemaal klaar te krijgen.

Mededelingen vanuit het bestuur
Tijdens de opmaat van afgelopen maandagavond 17
augustus gaf het bestuur een vooruitblik op het komende
schooljaar en kwamen ook de ontwikkelingen sinds de
algemene ouderavond van 17 juni j.l. aan bod. Beginnend
met het laatste:
•

•

•

•

•

In de laatste twee weken van het vorige
schooljaar is Frank de Kiefte aangetreden als
interim directeur. Ondanks de beperkte
hoeveelheid tijd is Frank met verve aan de slag
gegaan. In goede samenwerking met het team
heeft hij onder andere de formatie afgerond en
nieuwe leerkrachten aangesteld. Het schooljaar is
op deze manier goed afgerond.
Directeur Frans de Lange is nog steeds met
ziekteverlof. Als bestuur houden we geregeld
contact met Frans en hopen op een spoedig
herstel. Voorlopig gaan we op de huidige basis tot
aan de herfstvakantie door met Frank en het
team. Het bestuur is op zoek naar een vervangend
directeur. Over het profiel van deze vervangende
directeur is het bestuur in gesprek met het team.
Ten aanzien van de nieuwbouw kan het bestuur
mededelen dat de vergunningaanvraag voor sloop
en de nieuwbouw op basis van het definitieve
ontwerp is ingediend. De medezeggenschapsraad
heeft na een bijeenkomst met het bestuur een
positief advies uitgebracht over het bouwproces
tot op heden.
Met betrekking tot de tijdelijke huisvesting gaan
bestuur en team uit van het scenario dat klas 4 en
5 kort na of misschien zelfs vlak voor de
herfstvakantie zullen verhuizen naar de brede
school, terwijl de overige klassen, de
buitenschoolse opvang (BSO) en peuterhof
Winderkind verhuizen naar de Michiel de
Ruyterschool. [Na de bijeenkomst wees een ouder
mij er terecht op dat een groep ouders met
instemming van het bestuur nog onderzoekt of er
niet toch nog alternatieven zijn voor het huidige
plan GV]
Vanaf 17 augustus is onze Michaelschool ook een
brede school. De BSO Michael is namelijk van
start gegaan. Namens de schoolgemeenschap heet
ik BSO Michael welkom in ons gebouw en dank ik

Vooruitblik:
•
Al vrij snel dit schooljaar gaan we afscheid nemen
van ons oude schoolgebouw. Laten we dit op een
gepaste wijze doen, met respect voor al het goede
onderwijs dat erin tot stand is gekomen.
•

Als schoolgemeenschap gaan we flink aan de slag
rondom het thema verhuizing. De school zal
daarbij ook een beroep op ouders moeten doen.
Uit de oudergemeenschap is Florien Linck
opgestaan om de initiatieven met betrekking tot
de verhuizing te coördineren. Zij zal zich nog
nader voorstellen in een volgende schoolbel.

•

Het nieuwbouwproces gaan we goed volgen. Met
bezoeken, in de klassen en natuurlijk door bovenop
het bouwproces te zitten en te checken of de
stopcontacten op hun goede plaats komen. Op
Michaelsdag 2010 volgt dan de feestelijke opening
(29 september 2010).

•

Op het gebied van bestuur en beleid gaan we ook
een interessant jaar tegemoet. Samen met Frank
de Kiefte werken we aan verdere
professionalisering. Ook de organisatie van het
bestuur zal gaan veranderen. Het bestuur hoopt
binnenkort een mededeling te kunnen doen over
uitbreiding van het aantal bestuursleden en
portefeuilles. Bestuurlijke samenwerking
(samenwerking of fusie van schoolbesturen) blijft
ook het komende schooljaar actueel en zal ook
onder de aandacht van de oudergemeenschap
komen.

•

Kwaliteitszorg. Medio september komt de
onderwijsinspectie de school weer bezoeken. Dit
is een belangrijk bezoek, want op basis hiervan
komt er ook een verslag op internet. Voor
toekomstige ouders is het ook van belang dat er
een goede beoordeling komt. Wij zien het bezoek
van de inspectie met vertrouwen tegemoet. Het
team heeft zich erop voorbereid. Kwaliteitszorg is
natuurlijk iets dat doorlopende aandacht vraagt,
niet alleen voor het team. Daar ligt ook voor het
bestuur een taak.

Esther de Boer van Rijklaan 22
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@eddytrain.com
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
Pagina 1 van 4

Ter afsluiting wens ik de lezers van de schoolbel namens
het bestuur een heel goed nieuw schooljaar toe. Het wordt
een jaar waarin we als schoolgemeenschap natuurlijk hard
aan de slag gaan, maar waarin we ook ruimte maken voor
reflectie, voor het genieten van het vrijeschool onderwijs
dat onze kinderen krijgen en voor een luisterend oor naar
elkaar.
Namens het bestuur
Giel Verbeeck
Voorzitter

Mededelingen vanuit de school
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 17 augustus
Afgelopen maandag hadden we voor het eerst een opmaat
voor ouders, leerkrachten en bestuur van onze school om
een gezamenlijke start te maken met het schooljaar.
Hiervoor hadden we Marcel de Leuw (een oude rot in vrije
school pedagogenland) gevraagd om voor het college
’s middags een lezing te houden en ’s avonds voor de
ouders. Hierbij hadden we hem de opdracht gegeven dat
het ’s avonds moest gaan over communicatie tussen ouders
en leerkrachten (zonder dat hij verder iets over onze
school wist). Hierop verraste hij ons met een luchtige
lezing met ook veel diepgang. Over het loslaten als ouder
van je kind, het vertrouwen van de ouder in de leerkracht,
de mantel van liefde om het kind, om de klas heen.
Met allerlei dagelijkse voorbeelden wist hij mij als moeder
te boeien en veel herkenning te geven in situaties waarin je
met je handen in het haar kunt zitten, niet wetend wat je
met een bepaalde situatie met je kind aan moet. Maar ik
herkende in zijn verhaal ook het grenzeloze vertrouwen
wat ik als moeder altijd had en nog heb in de leerkrachten
van mijn kinderen. Toch is dat vertrouwen er niet zomaar.
Zoals iemand deze avond ook opmerkte is vertrouwen een
werkwoord. Iets waar je aan moet werken met elkaar maar
ook met jezelf. Niet alleen als ouder maar ook als
leerkracht. Bij jezelf en bij de ander te rade gaan.

Beide zeer boeiende achtergronden die aanvullend op
elkaar kunnen werken.
’s Middags in het lerarenteam ging de lezing van Marcel
onder andere over het sluiten van een kring om een kind of
om een situatie heen. Dat je dat ieder voor zich via een “
ik-houding” kunt doen. Hierdoor wordt er wel een kring
gevormd maar kan er niet iets samen gedragen worden
omdat er “gaten” zijn tussen de mensen waardoor de
energie niet geconcentreerd is maar weg lekt. Wanneer er
vanuit een “ wij-houding” een kring wordt gevormd dan
komt er een ruimte in het midden van de kring die
werkelijk gevuld kan worden. Dan kan er gezamenlijke
wijsheid ontstaan door de verschillende opvattingen en
zienswijzen.
Dat heb ik het afgelopen jaar regelmatig als leerkracht
met collega’s en ouders mee mogen maken. Dan sluit de
kring zich werkelijk om het kind en kan het kind met zijn
of haar vraag aan ons centraal komen te staan. Zelf miste
ik in het verhaal van Marcel een beetje dat ook de
leerkracht aan dat vertrouwen moet werken met de
ouders. Niet alleen de ouders naar de leerkracht of de
school toe. Daar werd ook een vraag over gesteld: wat
hebben de ouders nodig om vertrouwen te kunnen hebben
in de school, in een leerkracht? En ook de wedervraag werd
gesteld: Wat hebben leerkrachten van ouders nodig ? Een
boeiend onderwerp waar we wat mij betreft nog niet over
uitgepraat zijn.
Ik hoop op een vervolg….Graag tot spreeks!
Eugenie van Dijck, leerkracht en moeder.

Mededelingen vanuit de redactie
Beste mensen,
De eerste van het schooljaar 2009 – 2010. Ik heb niets
veranderd aan het uiterlijk, noch aan de redactionele
achterkant van de schoolbel. We gaan gewoon door waar
we vorig jaar geëindigd zijn.
Jullie redacteur,
Eddy de Boer

Openheid naar elkaar en respect voor elkaars ideeën vind
ik daarbij heel belangrijk. Ik zie hierin, zoals Marcel ook
aangaf, de leraar als professionele deskundige en de ouder
als ervaringsdeskundige ten aanzien van zijn/haar kind.
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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.

Frans Lutters (1958) leerkracht, auteur en vader, zal
hierover op vrijmoedige en inspirerende wijze, spreken. Er
zal ook ruimte voor gesprek en uitwisseling zijn.

Peuterspeelzaal “Zonnestraaltje”
Op zaterdag 5 september is er een "Open Ochtend" op de
peuterspeelzaal.

Aan alle ouders en andere belangstellenden,

Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kindje kennis
maken met de speelzaal. Terwijl u met een kopje
koffie/thee informatie krijgt over onze speelzaal en de
plaatsingsmogelijkheden, kan uw kleintje heerlijk spelen en
rondkijken.

Nu de vakantie voorbij is en de kinderen weer op school
zitten is het tijd om op een andere manier aandacht aan
jezelf te geven. Misschien is er nu ruimte om te ontdekken
wat Dru Yoga voor jou kan doen. Dru Yoga heeft haar
wortels in een eeuwenoude yogatraditie en brengt je met
behulp van de beweging naar de stilte in jezelf.

Datum: Zaterdag 5 september 2009.
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Plaats: Vrije peuterspeelzaal "Zonnestraaltje"
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg)
1223 JK Hilversum, tel: 035 - 6838543
www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl

Dru Yoga

Vorig jaar ben ik begonnen met korte inlooplessen op
woensdagmorgen. Daar was zoveel animo voor dat ik de
lessen heb uitgebreid naar langere lessen op
donderdagmorgen. De les begint met een warming-up. Dan
volgen er zachte vloeiende bewegingen en houdingen en
evt. ademhalingsoefeningen. De bewegingen heffen
energieblokkades op en laten de energie weer stromen. Je
verhoogt je weerstand en versterkt je spieren. Elke les
wordt afgesloten met een heerlijke diepe ontspanning. Je
wordt rustiger en stabieler.
Heb je zin in beweging en in ontspanning? Kom dan een
keer langs voor een proefles. De lessen worden gegeven in
de Gooische Muziekschool. Kijk voor meer informatie op
http://studiosing.blogspot.com .
Hartelijke groeten en graag tot ziens,
Katinka Wierper

Lezing: Opvoeding en spiritualiteit
Dinsdag 27 oktober , 20.15 uur:
Opvoeding en spiritualiteit.
Lezing Door Frans Lutters, Veldweg 1, Bussum
Kinderen in onze tijd hebben vaak spirituele ervaringen ,
die niet altijd binnen de kaders van de traditionele religies
vallen. Tevens ontmoeten zij in de samenleving juist veel
vormen van godsdienst. Wat is hiervan de betekenis en hoe
kunnen we als ouders, grootouders en verzorgers hiermee
omgaan?
Kunnen we de belevingen van de kinderen een plaats geven?
Verhalen, gesprek en rituelen kunnen daarbij een hulp zijn.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2009
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Maandag 26
December 2009
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari
Januari 2010
Maandag 4
Februari 2010
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
April 2010
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Vrijdag 30 t/m vrijdag 14
mei
Mei 2010
Maandag 24
Dinsdag 25
Juli 2010
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Activiteit

Opmerking

Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie

Studiedag
Krokusvakantie
Studiedag
Paasweekend
Meivakantie

Pinkstermaandag
Studiedag
Zomervakantie
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